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Abstract: The purpose of this Master thesis is to compare the perception 

and significance of reference work in two countries, Sweden and 

Germany. This will be achieved by means of a literature review 

of previous research literature and public documents and a 

content analysis of articles from two library journals. 

 

A first step was to examine the historical development of 

reference work in the selected countries. In connection with this 

there proved to be distinct phases in the discussion regarding 

reference work. These phases with their specific discourses, 

themes and emphases reflected and thus later were confirmed in 

the second part of the study. 

 

The results show that despite some similarities there are also 

quite a few differences in how reference work is perceived in 

both countries. For Sweden, the idea of reference work was 

introduced relatively early. But only little has been done over 

time to develop this service. Germany has only recently been 

orientating itself away from a collection-oriented to a service-

oriented library. Reference work was therefore established 

relatively late in German libraries, despite some earlier 

theoretical discussions. Swedish literature deliberates primarily 

reference service quality and how it could be improved. The 

German literature considers in contrast, mainly reference work’s 

more general role, its functions and forms of organization. 

 

In recent years the meaning both countries ascribe to reference 

work has become more similar, this is due to fact that libraries, 

regardless of whether they are located in Sweden, Germany or 

the United States, are faced with the same challenges. 
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1. Inledning 

 
Für das Bibliothekswesen jedenfalls kann definitiv festgestellt werden, dass die 

Dienstleistungsmentalität gegenüber skandinavischen Ländern, den Niederlanden, Großbritannien 

oder den USA nach wie vor weit hinterher hinkt. Noch heute ist für viele Bibliothekare 

hierzulande Auskunftsdienst und Informationsvermittlung allenfalls Beiwerk
1
. 

 

   Plassman et al. (2011) 
 

 

Inom ramen av bibliotekarieutbildningen på Bibliotekshögskolan i Borås har man hört en del 

om referensarbete, referensbibliotekarier, referenssamtal och olika former av digitala 

referenstjänster. För mig som biblioteksanvändare, som inte själv har jobbat på ett bibliotek, var 

dessa begrepp och servicen som förknippas med dem dock någonting nytt. Innan jag började 

med utbildningen i Borås har jag aldrig sett bibliotekarien som en person man kan vända sig till 

med specifika frågor, annat än ”Jag hittar inte bok XY, kan du hjälpa mig?” eller ”Kan jag låna 

om den här boken?”. Ännu mer främmande skulle det ha känts för mig att ställa detaljerade 

referensfrågor på elektronisk väg. Jag blev därför ganska överraskad, på ett positiv sätt, att 

referensarbete spelar en så stor roll i skandinaviska och amerikanska bibliotek. Litteraturen vi 

läser inom utbildningen handlar nästan uteslutande om förhållande i dessa länder, jag blev 

därför intresserad i hur man ser på referensarbete i mitt eget hemland Tyskland och om ämnet 

tillskrivs en annan betydelse där. 

 

Inom ramen av den valbara kursen Digitala referens- och katalogtjänster fick jag möjlighet att 

fördjupa mig i ämnet, då jag valde att skriva en uppsats om digitala referenstjänster på tyska 

universitetsbibliotek. Vid genomgången av forskningslitteraturen stötte jag på några intressanta 

artiklar, som bekräftade mitt första intryck att det visst finns skillnader i referensarbetets 

ställning i de olika länderna. Tydligast visar detta Dale Askeys artikel Academics abroad: 

Conducting scholarly research in German libraries (2001), där den amerikanska germanisten 

och bibliotekarien beskriver sina dåliga erfarenheter på tyska forskningsbibliotek. Kvaliteten på 

den tyska användarservicen uppfattade han som väldigt otillfredsställande i jämförelse med den 

amerikanska. Anledningen är enligt Askey att de tyska biblioteken först och främst är 

samlingsorienterade, vikten ligger företrädesvis på förmedling, förvärv och organisation av 

samlingarna. Servicen gentemot användaren spelar därmed traditionellt inte en så stor roll.
2
 I en 

annan artikel ger den tyska forskaren Herman Rösch en kortfattad överblick över 

referensarbetets utveckling i Tyskland. Även han påpekar de olika traditioner referensarbetet har 

i de olika länderna. Rösch menar dock att även tyska bibliotek, i och med att den allmänna 

servicementaliteten i det tyska samhället ökar, försöker hitta anslutning till de utvecklingar som 

har skett i USA och andra länder. Dessutom ställer det snabba tekniska framåtskridandet inom 

informations- och kommunikationsteknologi de senaste åren nya krav på bibliotekens service.
 3

 

 

                                                 
1
 Plassmann, Engelbert et al. (2011). Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland. Eine Einführung, s. 

232. Översättningar av längre citat på tyska finns i bilaga 1. Kortare tyska citat och enstaka ord är översatt direkt 

eller parafraserad i den löpande texten. Jag hoppas detta möjliggör att texten även kan följas av läsare som inte talar 

tyska. 
2
 Askey, Dale (2001). Academics abroad: Conducting scholarly research in German libraries. portal: Libraries and 

the Academy, vol. 1, no. 4, s. 445- 453. 
3
 Rösch, Hermann (2003). Digital Reference in Deutschland – Überblick und spezifischer 

Kompetenzbedarf, s. 1. 
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Inspirerad av Askeys och Röschs artiklar ville jag veta mer om referensarbete i Tyskland. 

Särskilt interesserad blev jag av hur det kom sig att en till synes självklar aktivitet som 

referensarbete, kan värdesättas på så olika sätt i de olika länderna. Föreliggande arbete gav mig 

möjligheten att undersöka detta närmare. Jag hoppas därutöver att jag med denna studie kan ge 

en kort inblick på biblioteksverksamheten i ett land som vanligvis inte står i fokus för svensk 

biblioteksforskning.  

 

1.1 Problemformulering 

Olika länder har olika bibliotekstraditioner som i sin tur påverkar karaktären av enskilda 

biblioteksfenomen. I och med det faktum att det finns få komparativa studier inom biblioteks- 

och informationsvetenskap (B&I) och särskilt sällan några som är gränsöverskridande (cross-

national), tyckte jag att det kan vara värt att undersöka hur en nyckelaktivitet på bibliotek som 

referensarbete har utvecklats och diskuterats i två olika länder med sina säregna 

bibliotekssystem och traditioner. Vilka skillnader och likheter finns och vad kan dessa bero på, 

är uppenbara frågor som jag genast ställde mig.  

 

Eftersom de skandinaviska länderna, vilket det inledande citatet av Plassman et al. utmärkt 

visar, ofta nämns som en positiv förebild i den tyska litteraturen om referensarbete, bestämde 

jag mig för att jämföra referensarbete i Tyskland med det i Sverige. Möjligheten att kunna 

undersöka om de skandinaviska biblioteken kan leva upp till sitt ”goda rykte” gällande servicen 

mot användaren, samtidigt som att kunna utreda om det möjligtvis har skett ett paradigmskifte i 

orienteringen bort från ett samlingsbevarande till ett serviceorienterande och 

informationsförmedlande bibliotek i Tyskland ansåg jag som särskilt lockande.  

 

Det jag först och främst kommer undersöka i ramen av detta arbete är två länders syn på 

referensarbete. Jag vill veta vilken betydelse bibliotekarier i svenska och tyska bibliotek 

tillskriver ett arbetsområde som referensarbete och hur det diskuteras inom yrkeskåren. 

 

Detta arbete är följaktligen en komparativ studie där en aspekt av biblioteksarbetet i ett land 

jämförs med samma aspekt i ett annat land.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att jämföra synen på referensarbete i två olika länder, Tyskland och 

Sverige. Detta sker med hjälp av en litteraturstudie av tidigare forskningslitteratur och offentliga 

dokument kring referensarbete samt en innehållsanalys av två mot biblioteksvärlden riktade 

facktidskrifter. Det undersöks vidare hur referensarbete diskuteras i den tyska och svenska 

biblioteksvärlden och vilka skillnader och likheter i synen på referensarbete som kan urskiljas. 

Jag avser att även undersöka om det skett en förändring av synsätten under den tidsperiod jag 

valt att arbeta med. I samband med detta ges en överblick över referensarbetets utveckling i de 

båda länderna. 

 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

 Hur ser man på referensarbete i Sverige och Tyskland, vilka skillnader/likheter finns? 

Vad kan eventuella skillnader, men även likheterna bero på? 

 

 Har synen på referensarbete i de valda länderna förändrats över tiden och om så är fallet, 

på vilket sätt ter sig denna förändring? 
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 Vilka aspekter/teman av referensarbete diskuteras inom biblioteksvärlden i de båda 

länderna? Hur ofta och på vilket sätt behandlas dessa teman? 

 

1.3 Avgränsning 

Det jag vill ta reda på är vilken vikt tyska och svenska bibliotek tillskriver referensarbete. Därför 

är perspektiven som intas i undersökningen bibliotekens perspektiv, användarens syn lämnas 

utanför, då det skulle leda till en annan typ av undersökning. Inga åtskillnader i bibliotekstyp 

görs. Det betyder att referensarbete på alla typer av bibliotek är av interesse. Även om det kan 

kännas som om diskussionen kring referensarbete på folkbibliotek dominerar. Detta beror dock 

på att forskningslitteratur kring referensarbete nästan utslutande haft sin fokus på denna typ av 

bibliotek.  

 

De länderna som valdes att undersöka är Sverige och Tyskland. Vad gäller Tyskland betraktar 

jag fram till Tysklands återförening 1990, endast förhållanden på västtyska bibliotek. 

Biblioteken i före detta DDR utmärkte sig genom andra mål och organisationsformer och på 

grund av brist på litteratur och tid avstår jag från att undersöka förhållanden där. Efter 

återföreningen bildades ett gemensamt biblioteksnät. De östtyska biblioteken strukturerades om 

och närmade sig i sitt väsen alltmer de västtyska biblioteken, vilket gör en gemensam betraktelse 

från och med denna tid möjlig. 

 

1.4 Disposition 

Nedan följer en kort beskrivning av uppsatsens innehåll och struktur. 

 

I kapitel 1 innehåller inledning, problemformulering, syfte och frågeställning, samt de 

avgränsningar som har gjorts. 

 

I kapitel 2 presenteras olika definitioner och funktioner av referensarbete. Vidares ges en 

sammanfattande överblick över referensarbetets uppkomst och utveckling i USA, som anses 

vara referensarbetets ursprungsland. 

 

Kapitel 3 innehåller en beskrivning av de använda forskningsmetoderna. Komparativ metod 

presenteras, tillvägagångsättet vid litteraturstudien och innehållsanalysen beskrivs. Vidare ges 

bakgrundsinformation om de valda tidskrifterna, som utgör källan för det empiriska materialet i 

kap. 5. 

 

I kapitel 4 presenteras resultaten från litteraturstudien. Referensarbetets utveckling i Sverige och 

Tyskland framställs och följs med hjälp av befintlig litteratur kring ämnet. Distinkta faser av hur 

referensarbete har diskuterats i litteraturen över tiden arbetas ut. 

 

I kapitel 5 presenteras resultat från innehållsanalysen, där texter om referensarbete från två 

branschtidskrifter från varje land undersöks. Frågorna angående hur ofta, på vilket sätt och vilka 

aspekter av referensarbete diskuteras i tidskrifter som är riktade mot praktiskt verksamma 

bibliotekarier besvaras. 

 

I kapitel 6 sammanfattas och diskuteras de erhållna resultaten. Kapitlet avslutas med några 

förslag till vidare forskning. 

 

I kapitel 7 följer en sammanfattning av uppsatsen. 
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2. Referensarbete 

2.1 Referensarbete – definitioner och funktioner 

För att kunna jämföra referensarbetets betydelse i två olika länder är det först och främst viktigt 

att klargöra vad referensarbete är och hur det kan definieras. I den rikliga och framförallt 

engelskspråkiga litteraturen presenterars en uppsjö av definitioner. Även om de olika 

definitionerna för referensarbete med tiden har blivit allt bredare går de flesta ut på att det 

underliggande motivet för referensarbete är att ge stöd till användaren att hitta den information 

han eller hon behöver för att tillfredsställa sitt informationsbehov
4
. Kraftigt förenklat kan man 

också med William A. Katz’s ord i standardverket Introduction to Reference Work I säga: 

”reference work is the process of answering questions”
5
. Referensarbetets funktion består dock 

inte endast av att ge svar på frågor utan det omfattar fler funktioner, som det ibland råder 

oenighet i litteraturen om huruvida dessa ska anses som en del av referensarbete.  

 

Svensk biblioteksföreningen väljer i sin skrift Riktlinjer för referensarbete- och 

informationsarbete ett citat av Denis Grogan för att definiera referensarbete: 

 
Referensarbete är den professionella hjälp besökaren får av bibliotekarien i syfte att få adekvat 

information, där bibliotekariens yrkeskunskaper ger frågeställaren ett större utbyte av bibliotekets 

resurser än vad han/hon skulle fått på egen hand.
6
 

 

Referensarbete betraktas därmed som en länk mellan användaren och beståndet, som hjälper att 

föra dessa samman. Denis Grogan uttrycker det som att bibliotekarien, för användarens del, 

genom referensarbete ”maximera resurserna” så att användarna får största möjliga användning 

av bibliotekens tillgångar
7
. Grogan ser dessutom den personliga interaktionen med användaren 

som utmärkande för referensarbetet vilket ger det en unik status gentemot andra arbetsuppgifter 

inom biblioteksverksamheten
8
.  

 

Den amerikanska organisationen Reference and User Services Association (RUSA) som är en 

del av The American Library Association (ALA) presenterar flera definitioner för referensarbete 

på sin hemsida. Deras egna definitioner av reference transactions och reference work låter som 

följande: 
 

Reference Transactions are information consultations in which library staff recommend, 

interpret, evaluate, and/or use information resources to help others to meet particular information 

needs. Reference transactions do not include formal instruction or exchanges that provide 

assistance with locations, schedules, equipment, supplies, or policy statements. 

 

Reference Work includes reference transactions and other activities that involve the creation, 

management, and assessment of information or research resources, tools, and services.
9
 

 

RUSA skiljer mellan reference transactions och reference work. Den först nämnda definieras 

som själva mötet mellan bibliotekarien och användaren. Reference work däremot omfattar detta 

                                                 
4
 Faries, Cindy (1994). Reference librarians in the information age: Learning from the past to control the future. The 

Reference Librarian, no. 43, s. 11f. 
5
 Katz, William A. (1978). Introduction to reference work. Volume I. Basic information services. 3. ed., s. 3. 

6
 Svensk Biblioteksförening/Specialgruppen för referensarbete (2002). Svensk Biblioteksförenings 

rekommendationer för referens- och informationsarbete. 
7
 Grogan, Denis (1992). Practical reference work. 2. ed., s. 8. 

8
 Ibid., s. 33. 

9
 American Library Association (2013). Definitions of Reference. Reference and User Services Association (RUSA). 
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möte, men inbegriper också arbetet i bakgrunden, bl.a. utveckling och underhåll av bibliotekets 

informationsresurser, men även utvärderingen av dessa resurser och evalueringen av själva 

referensarbetet. Bemötandet av hänvisningsfrågor
10

 alltså frågor av mer praktisk karaktär t.ex. 

kring öppettider, teknisk utrustning eller hyllplacering anses här inte tillhöra referensarbetet, då 

det inte behöver använda bibliotekets informationsresurser för att besvara dessa. Linda C. Smith 

påpekar dock att användaren behöver hjälp med dessa frågor och att referensbibliotekarien 

antingen svarar på dessa eller att en annan typ av service som stöder referenstjänsten måste 

integreras i biblioteket
11

.  

 

Under sin egen definition presenterar RUSA två definitioner från Association of Research 

Libraries (ARL) och National Center for Education Statistics (NCES). Dessa liknar RUSAs 

definition av reference transactions, men skiljer sig från den i och med att de även inbegriper 

aspekten introduktion dvs. användarundervisning, som inte nämns i RUSAs definition: ”A 

reference transaction is an information contact that involves […] instruction in the use of one or 

more information sources by a member of the library staff”
12

. Det faktum att referensarbete 

inbegrips av ett informativt och ett instruerande tillvägagångssätt diskuteras en del i litteraturen. 

Vissa bibliotekarier betonar starkt vikten av instruktion, att lära användaren att hjälpa sig själv, 

medan andra däremot ställer sig på informationens sida, att den önskade informationen ska 

levereras direkt av bibliotekarien
13

. Vilken metod som slutligen används i referenssituationen är 

dock starkt beroende på kontexten, typ av användare och på vilket bibliotek man befinner sig på.  

 

Diskussion kring informativt eller instruerande tillvägagångssätt var särskilt aktuell i första 

hälften av 1900-talet i USA. En tid i vilken man försökte definiera beskaffenheten och 

omfattningen av referensservicen. I synnerhet intog de akademiska biblioteken en konservativ 

ståndpunkt. Vikten ligger på att vägleda och undervisa, så att användaren kan hjälpa sig själv, 

mycket beroende på dessa biblioteks närhet till läroinstitutionerna. Inom specialbiblioteken 

intog man däremot ett liberalt synsätt. Man såg funktionen av referensarbetet i att hitta och 

leverera informationen. De flesta folkbiblioteken och även de akademiska biblioteken intog 

dock en så kallad moderat filosofi, som kan ses som en medelväg mellan de två första.
14

 

 

Svenska forskaren Lena Lundgren (1997), som forskade mycket kring barn och referensarbete 

ser grundbetydelsen i termen referensarbete i ”det arbete som bibliotekarien utför när hon svarar 

på direkta frågor från besökarna och gör det med hjälp av de uppslagsverk och andra 

handböcker som finns i biblioteket och ej lånas ut”
15

. Denna betydelse har enligt Lundgren, som 

har sammanställt olika definitioner av referensarbete genom tiden, vidgats till att även gälla 

användning av övriga medier som finns på biblioteket. Idag skulle man kunna vidga detta 

genom de informationsteknologiska framstegen ytterligare till allt material även utanför 

biblioteket. Betydelsen har enligt Lundgren även förskjutits när det gäller omfattningen av 

servicen ”från besvarande av rena sakfrågor mot en mera allmän informations- och 

vägledingstjänst”
16

.  

                                                 
10

 Grogan 1992, s. 37. Grogan kallar denna typ av frågor ”administrative and directional enquiries”. 
11

 Smith, Linda C. (2009). Reference Services. Ingår i Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed., s. 

4487. 
12

 American Library Association (ALA) 2013. 
13

 Se bl.a. Grogan 1992, s. 15ff, Katz 2002, s. 167 ff. och Bopp & Bunge 2001, s. 14ff. En sammanfattning av 

diskussionen ”instruktion vs. information” finns i Henriksson & Rieloff 2006, s. 19ff. 
14

 Bunge, Charles A. (1999). Reference services. Ingår i Ferguson, Chris D. & Bunge, Charles A. (red.). From past-

present to future-perfect: a tribute to Charles A. Bunge and the challenges to contemporary reference service, s. 

187f. 
15

 Lundgren, Lena (1997). Biblioteken och barns kunskapande: en undersökning av referensarbetet på två barn- 

och ungdomsavdelningar, s. 78. 
16

 Lundgren 1997, s. 78. 
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En närmare beskrivning av vad referensarbete praktiskt innebär går bl.a. att hitta hos Charles A. 

Bunge (1999). Enligt honom består referensarbete (”reference services”) av direkt och indirekt 

referensarbete, varav direkt referensarbete kan bestå av tre typer av service beroende på vad 

användaren efterfrågar. Den första typen är informationsservice (”information service”), som 

består av att finna den information användaren vill ha eller att hjälpa användaren att hitta den, 

dvs. att svara på frågor. Den andra är användarundervisning (”instruction in library use”), som 

har till syfte att lära användaren att själv finna och använda en specifik källa eller bibliotekets 

resurser i allmänhet. Kurser i katalogsanvändning är ett exempel. Den sista typen av service är 

vägledning (”guidance”), att hjälpa användaren att välja biblioteksmaterial som passar dess 

informationsbehov. Vägledningen liknar användarundervisningen, men har som primärt syfte att 

leda användaren till passande material i ett visst ämnesområde.
17

 

 

Direkt referensarbete innebär alltså enligt Bunge dels att svara på frågor och dels att instruera 

användaren att själv kunna hitta svaren. En konkret interaktion mellan bibliotekarien och 

användaren äger rum. Indirekt referensarbete däremot består enligt Bunge av beståndsutveckling 

av bibliografiska verktyg och andra informationskällor, att förbättra tillgängligheten till 

bibliotekens material och till information utanför biblioteket, samt andra administrativa 

aktiviteter.
18

 Enligt William A. Katz, som också skiljer mellan direkt och indirekt 

referensarbete, består det indirekta arbetet av att göra ett urval av referensmaterial, fjärrlån, 

utvärdering av själva referensarbetet, samt att organisera arbetet och alla rutiner som ingår
19

.
 
 

 

I den svenska litteraturen kring referensarbete kallas direkt och indirekt referensarbete för yttre 

och inre tjänst, som exempelvis i Folkbibliotekens informationsuppgifter (1982). Det som ingår 

i yttre tjänst är tjänstgöring i informationsdisken och i inre tjänst ingår ”urval för inköp, 

sammanställande av litteraturlistor, skyltning mm göra referensmaterialet tillgänglig för såväl 

allmänhet som personal”
20

. 

 

I en tysk studentuppsats med ämnet digitala referenstjänster Digital Reference Service: Digitale 

Auskunftsdienste und ihre Einsatzmöglichkeiten in Öffentlichen Bibliotheken (2010) används en 

annan indelning av referensarbetets olika funktioner. Författaren skiljer mellan tre typer, passivt 

och aktivt referensarbete samt användarundervisning. Det mest traditionella är den passiva 

referenstjänsten (pull-tjänst), som kännetecknas av att användaren själv söker kontakt med 

bibliotekarien och berättar om sina specifika informationsbehov och ställer sina frågor, det 

händer i de flesta fall på plats, men kan också göras via telefon eller i skriftlig form t.ex. via 

brev eller på elektronisk väg. I motsats till detta försöker bibliotekarieren i den aktiva 

referenstjänsten (push-tjänst) förutse användarens informationsbehov och försöker tillgodose 

detta behov i förväg med användbar information t.ex. flygblad, FAQs, länklistor eller 

bibliografier om specifika aktuella frågor. Användarundervisning (t.ex. OPAC-utbildning) är 

den tredje delen av referensarbetet. Den ger vägledning och bidrar till att främja informations- 

och mediekunskap.
21

 

 

Den mest omfattade indelning av referensarbetets olika funktioner hittade jag hos Plassmann et 

al. (2011), som kan anses vara en kombination av de redan nämnda indelningarna. Författarna 

delar in de olika aspekterna av referensarbete i sex olika områden. Passivt, aktivt och 

                                                 
17

 Bunge 1999, s. 185. Dessa tre typer beskrivs även utförligt hos Bopp & Bunge (2001). 
18

 Ibid. 
19

 Katz 1978, s. 7f.  
20

 Folkbiblioteksutredningen (1982b). Folkbibliotekens informationsuppgifter. Rapport från 

en arbetsgrupp inom Folkbiblioteksutredningen (Ds U 1982:16), s. 8.  
21

 Eglmeier Christian (2010). Digital Reference Service: Digitale Auskunftsdienste und ihre Einsatzmöglichkeiten in 

Öffentlichen Bibliotheken, s. 8. 
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funktionellt referensarbete samt förmedling av informationskompetens som alla anses vara 

beståndsdelar av direkt referensarbete. I dessa fyra områden är den direkta kundkontakten av 

största betydelse. Det femte området är indirekt referensarbete och den sjätte utgörs av några 

speciella former av referensarbete som i Storbritannien kallas för community information 

service.
22

 Vad de olika funktionerna i detalj innebär visas i tabell 1. Alla funktioner finns inte på 

varje bibliotek och beror på bibliotekens typ och inriktning. Jag tycker att Plassman et al.s 

indelning är mest relevant för bibliotekens nuvarande situation. 

 

Plassman et al.s indelning av referensarbetets olika funktioner utgör inte någon theoretisk 

utgångspunkt för uppsatsen. Tabellens syfte är snarare att ge en överblick över alla de tänkbara 

funktionerna som kan finnas. Jag återkommer dock till denna indelning i kapitel 5, när det gäller 

att undersöka vilka aspekter av referensarbete som diskuteras i texter från de två undersökta 

bibliotekstidskrifter. 

 

När man talar om referensarbete ska det tänkas på att referensarbete är en biblioteksteknisk term 

som inte är så vanlig utanför biblioteksvärlden
23

. Begreppet är dock desto vanligare i litteratur 

som vänder sig till biblioteksvärlden. Det kan dock finnas skillnader i hur begreppet används 

och vad det för den enskilda betyder, vilket också blev ganska tydligt vid genomgången av de 

olika definitionerna och funktionerna. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att referensarbete är en väsentlig del i 

biblioteksverksamheten. Den anses idag vara en av nyckelaktiviteterna på ett bibliotek. Dess 

viktigaste uppgift är att tillhandahålla information, både genom att svara på frågor och genom att 

hjälpa människor till att hjälpa sig själva. Referensarbete kan inte endast beskrivas genom den 

direkta kontakten med användaren, utan inbegriper även det indirekta arbetet, det förberedande 

arbetet i bakgrunden. Sedan en tid tillbaka omfattar referensarbete även det virtuella mötet 

mellan bibliotekarien och användaren, dvs. så kallade digitala referenstjänster där man använder 

sig av datorteknologi i någon form, t.ex. e-post, chatt osv. Trots dessa tekniska förändringar och 

variationer i definitionen av referensarbetet, har begreppet referensarbete i grunden egentligen 

inte ändrat sin betydelse. Vilket beror på att referensarbetets roll inte har förändrats utan att 

snarare kontexten och hjälpmedlen har förändrats med tiden. Detta kommer bli tydligt i nästa 

avsnitt där jag först vill ge en överblick av referensarbetets uppkomst och utveckling i USA för 

att sedan kunna övergå till utvecklingen i Sverige och Tyskland. 

 

                                                 
22

 Plassman et al. 2011, s. 237ff. 
23

 Renborg, Greta (1993). Hur mäta utnyttjandet av och kvaliteten på folkbibliotekens referensservice? Svensk 

biblioteksforskning, nr. 4, s. 20. 
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Direkt informationstjänst Indirekt 
informationstjänst 

Särskilda former av 
informationstjänst 

Passiv 
– vägledningsinformation: frågor efter lokaler, utrustning, tjänster 

– bibliografisk information: titelinformation, uppställningsinformation, litteratursammanställningar 

– sakinformation: faktafrågor, frågor efter olika sakförhållande 

 

– behovsanalys 

– konception 

– organisation 

– evaluering 

– förvärv, utveckling och 

underhåll av referensbeståndet 

– proaktivt tillhandahållande av 

orienteringshjälpmedel  

– presentation av interaktiva 

tjänster 

– etablering och upprätthållande 

av samarbetsrelationer 

– marknadsföring och reklam 

– utbildning och fortbildning av 

personalen 

 

– lokal information 

– rådgivningsinformation 

(information om t.ex. boende, 

arbete, familj, utbildning osv.) 

– lokalpolitisk/kommunal 

information (förmedling av 

information som är relevant för 

politisk beslutsfattandet i 

samhället) 

Aktiv 
– skyltning av vissa medier: uppställning av nyförvärd litteratur, tematisk uppställning efter aktuell anledning 

– sammanställning och distribution av litteraturlistor: nyförvärvningslistor, tematiska bibliografier, urvalskataloger 

– sammanställning av information: faktadokumentation, synopser, kroniker 

– current-contents-service: (“current-alerting-service”) 

– personifierade informationstjänster: personifierade push-tjänster, personifierade alerting-tjänster 

 

Funktionell 
– Identifiering och användarorienterade systematisering av information: med hjälp av formell och strukturell 

omformning av fackinformation skapas en ny produkt som kan användas av uppdragsgivaren eller målgruppen 

– användarorienterade bedömning av information: expertiser, thematiska studier, vetenskapliga analyser 

– hjälp vid genomförandet: stöd vid genomförande av problemlösningsscenarier 

 

Förmedling av informationskompetens 
– (målgruppsinriktad) informationskompetens; virtuella rundturer 

– Skriftligt material (självstudier i tryckt form) 

– auditiva och audivisuella hjälpmedel (t.ex. filmer) 

– online-tutorials (digitala självstudier) 

– kombination av kurser med närvaro och online-självstudiekurser (blended learning) 

– introduktionskurser i användning av bibliotekskatalogen 

– introduktionskurser i användning av allmänna och ämnesinriktade informationsmedel i tryckt och digital form  

– individuell hjälp vid lösning av ett specifikt informationsproblem (”instruction at the point of use”) 

– stöd för enskilda kurser i högskolor- och universitet (integrativ) 

– integration av egna kurser i informationsförmedling och informationskompens i utbildningar (additiv) 

 

Tab. 1 Referensarbetets typologi och funktioner enligt Plassmann et al. 2011, s. 237-249 [egen tabellarisk sammanställning och översättning]. 
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2.2 Referensarbetets uppkomst och utveckling i USA 

Även om det är lätt att tror annat så är referensarbete en av de yngre verksamheterna på ett 

bibliotek i jämförelse med de två andra primära funktionerna förvärv och organisering av 

samlingarna.
 24

 Referensarbetets historia börjar i USA under 1800-talets senare hälft. I en tid 

som utmärkte sig genom ökande urbanisering, växande antal invandrare, förändrade former av 

undervisning och en tid där allt fler människor fick möjlighet till bättre utbildning
25

. Fram till 

denna tidpunkt var det nästan bara välutbildade män som använde sig av biblioteken, med sina 

då fortfarande relativt översiktliga samlingar och man förväntade sig att användaren inte 

behövde någon hjälp av bibliotekarien. Men i och med att fler och fler lärde sig att läsa och fick 

möjlighet att utbilda sig växte trycket, då nya användargruppar utan kunskaper i 

biblioteksanvändningen trädde in på biblioteken. Samtidigt växte bokbestånd i snabbt takt, 

vilket medförde ett ökande intresse för organisationen av samlingarna och nya metoder för 

katalogisering och klassificering. Många bibliotekarier trodde att de nya systemen skulle 

underlätta för folk att själv hitta materialet, men det visade sig tyvärr, att så inte var fallet.
26

 Nu 

räckte det inte längre med att bara koncentrera sig på samlingarna och dess organisation, fokuset 

fick nu även riktas på användaren och dess bruk av beståndet. Mest lämpad för att förmedla de 

nu i rasande takt växande samlingarna var bibliotekarien själv. 

 
Libraries realized they needed skilled staffing to explain or instruct users in how to use the library 

and the collections. The intermediary between users and the library collections eventually came to 

be called reference librarians. From these beginnings, the role of reference librarianship has 

evolved to its present state.
27

 

 

Den allmänt erkända startpunkten för referensarbete ses av de flesta forskarna i Samuel Swett 

Greens artikel Personal Relations between Librarians and Readers
28

 från 1876, som 

publicerades i Library Journals första utgåva, som på den tiden hade namnet American Library 

Journal. Även om begreppet referensarbete inte nämns i artikeln så identifierar Green fyra 

väsentliga aspekter av referensarbete: 

 
1. Instruct the reader in how to use the library and its resources. 

2. Answer readers’ questions. 

3. Aid the reader in selection of good works. 

4. Promote the library within the community.
29

 

 

Dessa punkter liknar starkt de tidigare nämnda definitionerna och funktionerna 

(informationsservice, användarundervisning och vägledning) av referensarbete och bekräftar 

ytterligare att referensarbete i grunden inte har förändrat sig mycket sedan dess uppkomst. 

Bortsett från att Green påpekar att många biblioteksanvändare inte har kunskapen eller tiden att 

leta efter informationen som de behöver, uppmärksammar han även att en trevlig och effektiv 

service till användaren leder till att fler personer söker sig till biblioteket, vilket samtidigt stärker 

bibliotekets ställning. I likhet med dagens offentliga bibliotek kämpade redan dåtidens public 

libraries med att förankra och motivera sin position i samhället. Därutöver var och, till viss del 

även idag, är de amerikanska offentliga biblioteken endast delvis finanserad genom statliga 

                                                 
24

 Grogan 1992, s. 23. 
25

 Smith 2009, s. 4485. 
26

 Janes, Joseph (2003). Introduction to reference work in the digital age, s. 6. 
27

 Moore, Audrey D. (1996), Reference librarianship: ”It was the best of times, it was…”. The Reference Librarian, 

no. 54, s. 4. 
28

 Green, Samuel Swett (1876). Personal relations between librarians and readers. Library Journal, no. 1, s. 74-81. 

Hålls även som föredrag på ALAs första möte 1976. 
29

 Smith 2009, s. 4485. 
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medel och därmed beroende av privata donationer. Green uttrycker sina närmast materiella 

motiv på följande sätt: 

 
The more freely a librarian mingles with readers, and the greater the amount of assistance he 

renders them, the more intense does the conviction of citizens, also, become, that the library is a 

useful institution, and the more willing do they grow to grant money in larger and larger sums to 

be used in buying books and employing additional assistants.
30

 

 

Green’s idéer stötte på bred acceptans och på 1890-talet började termen reference work ersätta 

de tidigare använda begreppen aid to readers och assistence to readers.
31

 Första gången 

begreppet reference work användes var 1891 i en artikel av William Child i Library Journal
32

.  

 

Idén om referensarbete spreds mer och mer i slutet av 1800-talet och i de flesta större 

biblioteken fanns redan vid sekelskiftet särskilda referensavdelningar och 

referensbibliotekarier
33

. Även om det till att börja med begränsade sig till de offentliga 

biblioteken och specialbiblioteken inom t.ex. ekonomi, industri och regering, som ville ge 

”amplified service”
34

 till sina användare. Specialbiblioteken utgjorde en särskilt fruktsam grund 

för utvecklingen av referensarbetets koncept och praktik, då dessa bibliotek hade servicen till 

användaren som huvudsyfte och inte uppbyggandet av samlingarna
35

. Utvecklingen på 

universitets- och forskningsbiblioteken föregick saktare då dessa förväntade sig av sina 

användare att klara av att hitta själva på biblioteket
36

.  

 

Referensdisken, det numera utmärkande attributet för referensarbete kom relativt sent. Den 

utvecklades först mellan de båda världskrigen, i samband med en pågående specialisering och 

departementalisering av biblioteken
37

, vilket även kunde medföra en differentiering av 

referensservicen efter grad av komplexitet, ämne eller bransch
38

. Särskilda samlingar kring 

ämnen som musik, konst, ekonomi och andra vetenskaper inrättades, vilket hade till följd att ett 

behov av speciellt utbildade referensbibliotekarier för dessa ämnen uppstod. Denna utveckling 

ledde till en livlig debatt, som förts fram till i dag, nämligen att om en specialiserad eller 

generaliserad referensservice skulle vara ett effektivare sätt att hjälpa användaren med sitt 

informationsbehov.
39

  

 

För att bättre kunna förbereda bibliotekspersonalen för sin framväxande roll infördes kurser i 

referensarbete och de första rådgivarna och läroböckerna i referensarbete kom ut. I de tidigaste 

böckerna var tonvikten oftast på uppbyggnaden och användningen av referenssamlingarna. I ett 

senare skede började man även lägga mer fokus på användaren, som t.ex. i Margaret Hutchins 

klassiska lärobok Introduction to reference work (1944)
40

. Boken kan ses som en vändpunkt 

även för senare textböcker
41

. 

 

                                                 
30

 Green 1876. 
31

 Bunge 1999, s. 186. 
32

 Se Janes 2003, s. 10. Child, William (1891). Reference Work at the Columbia College Library. Library Journal. 

vol. 16, s. 298. 
33

 Bopp & Bunge 2001, s. 4. 
34

 Janes 2003, s. 11. 
35

 Bopp & Bunge 2001, s. 5. 
36

 Bunge 1999, s. 187. 
37

 Janes 2003, s. 11. 
38

 Bunge 1999, s. 186. 
39

 Bopp & Bunge 2001, s. 5. 
40

 Hutchens, Margaret (1944). Introduction to reference work. 
41

 Janes 2003, s.11ff. 
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Utvecklingen av referensarbete som ett specialiserat område blev också tydligt i etableringen av 

Reference Service Division inom ALA 1957, som idag är känd som Reference and User Service 

Association (RUSA). RUSA utvecklade en rad riktlinjer för olika aspekter av den professionella 

praktiken och är fortfarande en ovärderlig auktoritet inom området.
42

 De första riktlinjerna för 

referensarbete presenterades av Bernad Vavrek år 1976
43

.  

 

Man kan sammanfatta att åren 1876-1900 kan ses som referensarbetets pionjärår med 

folkbiblioteken i spetsen. På 1900-talets första hälft utvecklades sedan de nya koncepten och 

organisationsformerna vidare, framförallt förbättrades metoder för att bemöta det ökande antalet 

referensfrågar. Till slut etablerades även idén om referensarbete i de akademiska biblioteken. 

Teknikens framgång gjorde det till och med möjligt att erbjuda referensservice via telefon. 

 

Från och med början av 1970-talet sätter dock en ny tidsperiod igång. En period som präglades 

lika mycket av förändring som samma tidsperiod för 100 år sedan. Var det först industrialism 

som ersatte agrarkulturen, så är det nu information som ersätter industrialism, vilket i båda 

fallen hade stora ekonomiska och sociala förändringar till följd.
44

 Drivkraften för denna 

utveckling är till största delen framstegen i dator- och kommunikationsteknologi, som även hade 

betydande inverkan på arbetet på biblioteket: ”This led to a period of ‘rethinking reference’ that 

included exploring alternative staffing models, experimentation with newer technologies, and a 

focus on patron-centered service.”
45

 

 

De tekniska framstegen var orsak till att åtkomsten av information allmänt och på bibliotek 

förändrades dramatiskt. Med en lättare tillgång till information växte även behovet på 

information. På 70-talet blev datorn ett alltmer vanligt redskap för att organisera bibliotekens 

samlingar. De första online-databaserna kom och ersatte de tryckta kortkatalogerna, vilket 

underlättade och effektiviserade sökningarna, men ”reference librarians searched these resources 

on behalf of users because of the expertise required to search effectively and the costs associated 

with access”
46

. Först när databaser på CD-ROM blev tillgängliga började eran av ”end user 

searching”
47

, då användaren nu själv kunde söka i olika databaser och datoriserade 

bibliotekskataloger (OPAC) som fanns tillgänglig på bibliotekets datorplatser. Med uppkomsten 

av internet och world wide web i början av 90-talet blev tillgången till informationen ännu 

lättare.
48

 För bibliotekarien samt användaren blev förändringen att man inte längre endast hade 

tillgång till de egna samlingarna utan i stort sätt all publicerad information, såväl internt som 

externt, t.ex. genom fulltextdatabaser och biblioteksövergripande kataloger. Detta medförde 

också större krav på bibliotekarien att hålla sig à jour med de snabba informationsteknologiska 

förändringarna.  

 
For reference librarians, these changes have not only meant greater options and opportunities, but 

the need to invest considerable amounts of time, money, and effort in order to develop new skills 

and knowledge of these changing technologies to become proficient enough to instruct our patrons 

in how to use them.
49

 

 

                                                 
42

 Smith 2009, s. 4486. 
43

 Widgren 1977, s. 16. 
44

 Thomsen, Elizabeth (1999). Rethinking reference: the reference librarian's practical guide for surviving constant 

change, s. 6. 
45

 Smith 2009, s. 4486. 
46

 Ibid. 
47

 Ibid. 
48

 Ibid. 
49

 Moore 1996, s. 4. 
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De nya verktygen var nu så användarvänliga att bibliotekariens hjälp inte längre behövs för att 

kunna utföra enklare sökningar. För bibliotekarien tillkom däremot en ny roll, den av 

informationsförmedlaren. Med hjälp av internet är information tillgänglig närsomhelst och 

varsomhelst, men det blev även allt svårare att sortera ut det relevanta från det irrelevanta och 

bedömningen av den pålitliga källan från den tveksamma. Det är här referensbibliotekarien fick 

träda in med sin speciella expertis för att vägleda användaren. It-teknologins framsteg medförde 

också en förändring av referensfrågornas karaktär: ”Because users can answer simple questions 

themselves, the types of questions handled by reference librarians have become more 

complex”
50

. Den senaste tiden kunde till exempel en minsking av korta fakta frågor (ready 

reference) fastställas. Däremot ökade efterfrågan efter så kallad research consulting
51

. 

 

Bopp & Smith påpekar dessutom att referensbibliotekariens arbetsplats förändrades: 

 
… the library instruction movement brought academic librarians in the classroom to teach and 

answer students’ questions. The growth of subject based information services in academic and 

special libraries moved reference service into the offices of librarians as well as the offices, 

laboratories, and other working areas of the users. […] Some libraries have eliminated their 

reference desk entirely, replacing them with a tiered system that offers ready-reference service at 

an information desk and in-depth reference service in the offices of reference librarians.
52

 

 

En annan viktigt sak som den nya informationsteknologin medförde är att användaren inte 

längre behöver komma till biblioteket för att ställa sin fråga (face to face). Om telefon-, fax- 

eller postservice redan var en hjälpsam förmån, fanns nu även möjligheten att nå användaren när 

och där informationsbehovet uppstår och det är allt oftare på nätet. Det blev möjligt för 

användaren att kontakta biblioteken via så kallade digitala referenstjänster, som t.ex. e-post, 

elektroniska frågeformulär och chatt. Användaren kan numera ställa frågor oberoende av 

öppettider och var han eller hon befinner sig.  

 

Den här exkursen till USA har varit nödvändig då de mest grundläggande förändringarna även 

beträffar biblioteken i Sverige och Tyskland, i synnerhet de utvecklingar som har skett på senare 

tid. Utvecklingen gällande referensarbete på de amerikanska biblioteken har dessutom tjänat 

som förebild för såväl Sverige som Tyskland. 

 

 

3. Metod 

Föreliggande undersökning består av två delar, eftersom jag undersöker två olika typer av 

empiriskt material. Först genomför jag en mer teoretiskt inriktad litteraturstudie, för att i ett 

nästa steg granska två bibliotekstidskrifter från varje land med hänseende till hur ämnet 

referensarbete diskuterats i ett praktiskt sammanhang. Fokus i den första delen ligger på 

referensarbetets historiska utveckling och hur den teoretiska litteraturen har behandlat ämnet. I 

den andra delen av undersökningen däremot koncenterar jag mig på hur referensarbete har 

diskuterats i praktiken. Hur jag metodiskt går tillväga beskrivs i detta kapitel, men jag vill först i 

korthet gå in på det faktum att undersökningen är en komparativ studie. 

 

                                                 
50

 Smith 2009, s. 4486. 
51

 Ibid., s. 4487. 
52

 Bopp & Bunge 2001, s. 5. 
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3.1 Komparativ metod  

Undersökning har en komparativ ansats i och med att referensarbete i två olika länder jämförs. I 

nätencyklopedin NE.se definieras jämförande metod eller komparativ metod som en 

”övergripande benämning på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera 

skillnader och likheter mellan studieobjekt”
53

. Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns 

en forskningsgren som heter comparative librarianship. På 1970 och 1980 har denna gren 

genomgått en livlig, men i första hand teoretisk diskussion
54

. Man diskuterade inte några 

faktiskt genomförda undersökningar, utan framförallt om international och comparative 

librarianship, som ofta nämns ihop som ett ämne, ska särskiljas och hur respektive områden ska 

definieras. Jag vill inte närmare gå in på denna diskussion, utan vill egentligen bara nämna att 

min undersökning skulle kunna inordnas i denna subgren och då framförallt i det som kallas 

komparativ biblioteksvetenskap. 

 

I boken The Dimension of comparative librarianship (1973) har J. Periam Danton formulerat en 

definition som anses vara den mest accepterade och lämpliga beskrivning av ämnet
55

. Han anser 

att comparative librarianship är en 

 
area of scholarly investigation and research [that, egen anm.] may be defined as the analysis of 

libraries, library systems, some aspect of librarianship, or library problems in two or more 

national, cultural or societal environments, in terms of socio-political, economic, cultural, 

ideological, and historical contexts. This analysis is for the purpose of understanding the 

underlying similarities and differences and for determining explanations of the differences, with 

the ultimate aim of trying to arrive at valid generalizations and principles.
56

 

 

En handbok som beskriver hur man förbereder en komparativ studie inom biblioteksvetenskap 

och som jag hade nytta av i min undersökning är Sylva Simsovas A primer of comparative 

librarianship (1982)
57

. En svensk metodbok som jag också använde mig av är Thomas Denks 

Komparativ metod – förståelse genom jämförelse (2002)
58

. Denks bok är huvudsakligen inriktad 

på komparativa studier inom statsvetenskap och ibland kan det vara svårt att överföra vissa 

saker till B&I. Men inte desto mindre är det en av de få metodböcker, som jag kunde hitta, som 

beskriver komparativ metod. 

 

Det finns förvånansvärt få undersökningar inom B&I i Sverige som har en komparativ ansats i 

den bemärkelsen att ett bibliotekariskt fenomen i två länder jämförs med varandra. Ett exempel 

är dock Eva Köhler Seddons masteruppsats Marknadsföring av akademiska bibliotek – en 

jämförande studie mellan Sverige och England (2012). Uppsatsen är en fallstudie av två 

akademiska bibliotek i respektive land, som undersöks i hänseende till bibliotekens 

marknadsföringsstrategier
59

. 

 

                                                 
53

 Jämförande metod. (2013). Ingår i Nationalencyklopedin 2013. 
54

 För en kortare sammanfattning av debatten och definition av ämnet se bl.a. Meinhardt (2011) eller Lor (2009).  
55

 Lor, Peter Johan (2009). International and comparative librarianship. Ingår i Encyclopedia of Library and 

Information Sciences. Third edition, s. 2848. 
56

 Danton, J. Periam (1973). The dimension of comparative and international librarianship, s. 52. 
57

 Simsova, Sylva (1982). A primer of comparative librarianship. London: Clive Bingley.  
58

 Denk, Thomas (2002). Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Lund: Studentlitteratur. 
59

 Köhler Seddon, Eva (2012). Marknadsföring av akademiska bibliotek – en jämförande studie mellan Sverige och 

England. 
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3.2 Litteraturstudie 

Vill man jämföra bibliotek eller ett bibliotekariskt fenomen i två olika länder är det nödvändigt 

att även betrakta fenomenets sociala och kulturella bakgrund
60

. Av interesse för min 

undersökning är eventuella skillnader och likheter i de olika bibliotekstraditionerna och i de 

valda ländernas historiska utveckling gällande referensarbete. För att kunna ge en överblick över 

referensarbetets utveckling i Sverige och Tyskland genomför jag en litteraturstudie av material 

som behandlar detta ämne. Eftersom just forskningslitteratur kring den historiska aspekten är 

rätt sparsam behöver jag även inkludera texter som på ett eller annat sätt mer implicit bidrar till 

att ge upplysning om detta. Texter som hjälper mig på vägen är handböcker i referensarbete, 

tidskriftsartiklar ur fack- och branschtidskrifter, rapporter från offentliga utredningar, 

forskningsuppsatser samt andra källor som rör detta ämne. Resultaten från litteraturstudien utgör 

även det teoretiska underlaget för nästa del av min undersökning, som bygger vidare på det 

litteraturstudien har åstadkommit. 

 

Samtidigt som litteraturstudien ska ge en överblick över hur referensarbete historiskt sett har 

utvecklat sig i de båda länderna, ska denna del av undersökningen även ge översikt över vilken 

litteratur som finns kring referensarbete. I detta sammanhang undersöks vidare hur 

referensarbete har definierats och diskuterats i dessa texter.  

 

Urvalet, läsningen och analysen av materialet följer inga förutbestämda teoretiska instrument, 

utan är förutsättningslös med avseende på att den endast styrs av den litteratur som finns och 

därmed i slutändan av det som materialet ger. Den första delen av min uppsats har således en 

induktiv ansats. 

 

3.3 Innehållsanalys 

Bortsett från den ovan nämnda litteraturstudien ligger flera andra metodiska ansatser i 

datainsamlingen och analysen till hands om man vill jämföra synen på referensarbete i två olika 

länder. En intervju- eller enkätstudie med yrkesaktiva bibliotekarier eller en jämförande 

fallstudie av ett bibliotek från varje land är exempelvis tänkbart. Jag bestämde mig dock av 

praktiska skäl för en annan metod. Närmare bestämt för en textanalys. Dokument från två 

branschtidskrifter, en svensk och en tysk, samlas in och analyseras med hjälp av en kombination 

av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Syftet är att på det viset få en inblick i hur 

referensarbete diskuterats i tidskrifter som är riktade mot praktiskt verksamma bibliotekarier, 

alltså att få en bättre förståelse för hur man ser på referensarbete i praktiken. Förhoppningen är 

att innehållsanalysen kan bekräfta de erhållna resultaten från den mer teoretiskt inriktade 

litteraturstudien och att den möjligtvis även kan tillföra några nya insikter. 

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar fokuserar på att försöka förstå hur man ser på 

referensarbete i de olika länderna, men även på vad, dvs. vilka aspekter av referensarbete och 

hur ofta dessa, diskuteras. Det betyder att en kartläggning av de olika ämnena behöver göras och 

även frekvensen behöver mätas. Det är där den kvantitativa aspekten av min innehållsanalys 

kommer in. Vid en kvantitativ innehållsanalys är målet att på ett systematiskt och replikerbart 

sätt kvantifiera objektivt innehåll i en text med utgångspunkt i de kategorier som inledningsvis 

bestäms för att användas
61

. Befintliga forskningsresultat och teorier brukar testas och tjänar som 

underlag för kategorierna. Fördelen med denna metod är att genom mätningen av ett fenomen i 

ett större omfång så blir det möjligt att synliggöra mönster och regelbundenheter som finns. 

                                                 
60

 Simsova 1982, s. 34. 
61

 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, s. 283. 
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Styrkan med kvantitativa metoder är att man kan generalisera utifrån resultatet. Svagheten ligger 

dock i att inte kunna se djupet i frågan. Det är istället där en kvalitativ undersökning kan sättas 

in för att fylla en eventuell lucka. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen går i motsats till den kvantitativa bakom extrahering och ren 

mätning av konkret och manifest innehåll och används istället för att ”examine meanings, 

themes, and patterns that may be manifest or latent”
62

 i en eller flera texter. Forskaren som 

använder sig av denna metod söker snarare efter teman, som kan ses som uttryck för tankar och 

idéer. Av intresse är vidare hur dessa teman relaterar till varandra och om några specifika 

mönster framträder, som sedan kan relateras till den sociala verkligheten.  

 

Kvalitativ innehållsanalys avser således att identifiera, koda och kategorisera grundläggande 

teman eller mönster i det empiriska materialet. Varav man i de flesta fall använder sig av en 

induktiv ansats i utformingen av det specifika kodningsschemat (conventional qualitativ 

analysis), vilket innebär att kategorierna ska ”visa sig utifrån en granskning av de data som är 

tillgängliga”
63

. Men även den kvalitativa innehållsanalysen behöver inte nödvändigvis bygga på 

en förutsättningslös kodning av materialet, utan kan präglas av en mer strukturerad process där 

den inledande kodningen utgår från tidigare forskning eller teorier, vilket kallas av Zhang & 

Wildemuth (2011) directed contant analysis. Det finns även en tredje ansats, summerande 

innehållsanalys (summative content analysis), i vilken man börja med att räkna förekomsten av 

det manifesta innehållet, t.ex. vissa ord, för att sedan kunna gå över till en djupare analys av de 

mer latenta temana. Den sista ansatsen känns i början kvantitativ, men ”its goal is to explore the 

usage of the words/indicators in an inductive manner”
64

.  

 

Fördelen med en kvalitativ gentemot en kvantitativ innehållsanalys är att man är friare och 

flexiblare i konstruktioner av sitt kodningsschema, det finns ett större utrymme för modifikation 

och generering av nya kategorier under undersökningens gång. Vill man därutöver framförallt 

beskriva, tolka och få en bättre förståelse av ett socialt fenomen, så är den kvalitativa ansatsen 

mer användbar
65

. 

 

Jag anser ändå att en kombination av båda angreppsätt är nödvändig för att kunna besvara alla 

mina forskningsfrågor. Just med tanke på den inledande beskrivna tvådelade frågeställningen. 

Jag kommer därför i ett första steg med hjälp av en mer kvantitativ ansats redogöra för och 

utreda vilka mer uppenbara aspekter av referensarbete i de valda tidskrifterna diskuteras, för att 

sedan i det nästa steget kunna undersöka den mer latenta innebörden. Båda delar kommer 

förhoppningsvis tillhandahålla insiktsfull information om referensarbetes ställning i de 

undersökta länderna. Det är vidare min strävan att ha ett öppet förhållningssätt till det empiriska 

materialet, även i den kvantitativa undersökningen, för att inte bli alltför låst i utformingen av 

kategorierna. Resultaten från den inledande litteraturstudien kommer att tjäna som underlag för 

innehållsanalysen. 

 

Hur utformingen av mitt kodningsschema och analysen har gått till kommer beskrivas mer 

ingående i analysdelen. 

 

                                                 
62

 Zhang, Yan & Wildemuth, Barbara M. (2009). Qualitative analysis of content. Ingår i Wildemuth, Barbara M. 

Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science, s. 308. 
63

 Bryman 2011, s. 283. 
64

 Zhang & Wildemuth 2009, s. 308. 
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 Denscombe, Martyn (2010). Ground rules for social research. 2. ed., s. 133. 
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3.3.1 Materialinsamling 

Det empiriska materialet som undersöks med hjälp av innehållsanalysen består av texter från två 

bibliotekstidskrifter, en från varje land. Premissen för att en viss facktidskrift ska vara lämplig 

för min undersökning är att tidskriften skall vara riktad till utövande bibliotekarier, och i bästa 

fall även vara publicerad och skriven av dem, vilket utesluter forskningstidskrifter som endast 

innehåller vetenskapliga texter. Tidningarna skall läsas av ett stort antal personer inom 

yrkeskåren och skildra och skapa debatt rörande ett flertal ämnen. Valet föll därför på Svensk 

biblioteksförenings medlemstidning Biblioteksbladet (BBL), som svensk tidskrift och BuB - 

Forum Bibliothek und Information (BuB), som agerar som den tyska motsvarigheten
66

. Jag 

anser att dessa två är välmotiverade källor, eftersom båda är vedartagna bibliotekstidskrifter med 

stor läsarkrets, och vilka nästan uteslutande fokuserar på biblioteksrelaterade frågor. Båda har 

dessutom en viktig förmedlande funktion och stor roll för opinionsbildning inom 

biblioteksvärlden. I det följande presenteras båda tidskrifterna lite närmare. Därefter förklarar 

jag hur urvalet av det empiriska materialet gått till och under vilka villkor de utvalda artiklarna 

fick ingå i undersökningen. 

 

3.3.1.1 Biblioteksbladet 

Biblioteksbladets (BBL) utveckling beskrivs ingående vid tidskriftens 90 års jubileum i artikel 

En Förening och dess tidskrift BBL 90 år (2006).  

 

Vid sitt första möte år 1915 diskuterade Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB), numera 

Svensk biblioteksförening, vikten av en egen tidskrift, som kan tjäna som organ för föreningen 

och främja dess syften. Strax därefter år 1916 började tidskriften Biblioteksbladet, som förkortas 

BBL, utges. Till en början utkom tidskriften med fem nummer per år och innehöll bredvid texter 

rörande föreningens intressen, även kortfattade redogörelser för bibliotek och 

biblioteksverksamhet inom landet och utomlands, samt en omfattande litteraturavdelning, som 

skulle underlätta bibliotekens bokurval. På 1960-talet började BBL att få en mer journalistisk 

inriktning, då man nu även rekryterade journalister som redaktörer, till skillnad från tidigare då 

redaktörerna bestått av personer inom biblioteksväsendet eller föreningen. BBLs utseende 

förändrade sig inte påtagligt över tid, först på 1970-talet skedde en del större innehålls- och 

formmässiga förändringar. BBL blev nu även i utseendet alltmer en tidskrift i journalistisk 

bemärkelse, med ett nytt omslag för varje nummer, tydligare formgivning och framlyftande av 

avdelningar, samt fler och större bilder. På grund av den ökande bokutgivningen, som gjorde det 

allt svårare att uppfylla den ursprungliga ambitionen att ge en överblick över alla nyutgivna 

böcker, togs recensionsavdelningen bort. Den ersattes om än i stark begränsad form av 

recensioner av böcker som behandlar olika aspekter av biblioteksväsendet.
67

  

 

Numera är BBL Sveriges ledande branschtidskrift för och om bibliotek. Den bevakar som 

oberoende tidskrift nationell och internationell kultur- och bibliotekspolitik, biblioteksforskning, 

debatter, informations- och dokumentationsfrågor och vänder sig till verksamma inom alla 

bibliotekstyper men även till beslutsfattare på kommunal, regional och statlig nivå samt 

kulturarbetare och kulturintresserad allmänhet.
68

 Svensk Biblioteksföreningens och tidskriftens 

uppdrag beskrivs i inledningen till varje nummer på följande sätt: 

 
Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att främja svenskt biblioteksväsen. 

Biblioteksbladet speglar föreningens verksamhet, åsikter och ställningstagande men har också till 

                                                 
66

 Biblioteksbladet kommer i fortsättningen förkortas med BBL. BuB - Forum Bibliothek und Information förkortas 

som BuB. 
67

 Zorn, Henriette (2006). En förening och dess tidskrift BBL 90 år. Biblioteksbladet, årg. 91, nr. 6, s. 26f. 
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 Pettersson, Bo (2012) Biblioteksbladet. Tidskrift.nu - Sveriges kulturtidskrifter. 



17 

 

uppgift att väcka egen debatt genom att ge utrymme åt andra åsiktsyttringar. Tidningen har en fri 

och självständig roll och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.
69

 

 

BBL utkommer idag i tryck med 10 nr per år varav ett är ett dubbelnummer (nr 6/7). Innehållet 

består numera av en del längre artiklar, annonser och förlagsinformation, bilder och några mer 

eller mindre fasta avdelningar. Omfånget är ca.30-50 sidor per utgåva och chefredaktör är sedan 

2004 Henriette Zorn. För medlemmar i föreningen ingår BBL i medlemsavgiften. Tidskriften 

finns även på nätet som biblioteksbladet.se, där man dessutom tillhandahåller alla trycknummer 

till hemladdning sedan första numret januari 2005. 

 

3.3.1.2 BuB - Forum Bibliothek und Information 

Tidskriften BuB - Forum Bibliothek und Information (BuB) beskrivs på sin hemsida som den 

mest utbredda, tvärvetenskapliga tidskriften för biblioteks- och informationsvetenskap i det 

tysktalande området
70

. Tidskriften grundades 1948 under titeln Bücherei und Bildung av dåtida 

folkbibliotekarieföreningen Verein Deutscher Volksbibliothekare, och är efterföljare till 

tidskriften Bücherpflege und Besprechung, som grundades 1922 av Verband der 

Volksbibliothekare. Under den nationalsocialistiska tiden anpassades Bücherpflege und 

Besprechung efter den nazistiska propagandan och försökte influera bibliotekarierna med dess 

idéer. Den förbjöds därför 1945 vid andra världskrigets slut. Som namnet Bücherpflege und 

Besprechung redan antyder så låg fokusen i början huvudsakligen på bokpresentationer- och 

recensioner. Även den efterföljande Bücherei und Bildung fokuserade fram till 1970-talet först 

och främst på dessa. Från och med 1971 hette tidskriften Buch und Bibliothek och utvecklade 

sig allt närmare dess nuvarande form. Vikten låg nu istället för bokrecensionerna på kortare och 

längre artiklar som behandlar biblioteks relaterade ämnen.
 71

 

 

Sedan 2001 ges tidskriften ut under namnet BuB - Forum Bibliothek und Information. Utgivaren 

är numera Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIS), en branschorganisation som 

företräder biblioteksanställdas intressen och som har uppdraget att främja biblioteks- och 

informationsvetenskapliga frågor. BuBs innehåll består i dags läge av uppsatser, kommentarer, 

diskussioner, intervjuer, rapporter och nyheter från olika ämnen som berör såväl offentliga 

bibliotek, samt forsknings- och specialbibliotek. Tidskriften behandlar även utbildnings- och 

kulturpolitiska ämnen, och presenterar aktuella jobbannonser. Fyra tydliga rubriker (Foyer, 

Lesesaal, Magazin, Aus dem Berufsverand) strukturerar tidskriften. I slutet av varje nummer 

översätts de viktigaste artiklarna i en kort sammanfattning till engelska och franska. I varje 

nummer diskuteras därutöver ett aktuellt huvudämne mer ingående genom flera bidrag. Bland 

tidningarnas författare finns, förutom bibliotekarier och yrkesverksamma informationsexperter 

från Tyskland och andra länder, även högskolelärare, politiker, författare och journalister. BuB 

har en reviderad upplaga på 8350 exemplar. Den ges ut med tio nummer per år och ca.70-90 

sidor per utgåva
72

. Tidskriften ingår i medlemsavgiften för föreningens ca.6300 medlemmar. 

Andra prenumeranter är utöver bibliotek innanför och utanför Tyskland, utbildningsinstitutioner 

och kulturpolitiker. På BuBs hemsida tillgängliggörs aktuella nummer för nedladdning tre 

månader efter dess tryckta publicering. Alla årgångar från och med 2006 är numera tillgängliga 

online. 
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BuB är större i omfånget än BBL, sidantalet är högre och artiklarna kan vara betydligt längre. 

Men eftersom tidskrifternas inriktning och målgrupp liknar varandra, tycker jag att det är 

rättfärdigt att jämföra dessa med varandra. Båda tidskrifterna kan betraktas som en stämma från 

ett brett spektra av bibliotekarier och innehållet speglar den diskussion man fört inom den egna 

yrkesgruppen angående aktuella biblioteksfrågor. 

 

3.3.2 Tillvägagångssättet vid urvalet av materialet 

För att kunna lösa uppsatsens syfte har ett urval av dokument ur BBL och BuB gjorts. 

Kriterierna för att en viss text får ingå i undersökningen är följande: 

 

1. Texten skall vara publicerad i de valda tidskrifterna under tidsperioden 1960 till första 

hälften av 2013. 

 

2. Texten skall uttryckligen och uteslutande handla om referensarbete. 

 

Alla texter som hittades och uppfyllde dessa krav togs med i undersökningen. Ingen åtskillnad 

mellan olika textformer har gjorts i urvalet av materialet, vilket leder till att såväl längre och 

kortare artiklar, debattinlägg, recensioner samt andra texter får ingå i undersökningen. Kortare 

avsnitt i en artikel som överlag har ett annat tema togs dock inte med, i likhet med kortare 

meddelanden som annonserar t.ex. en konferens eller seminarium som handlar om 

referensarbete. Annars var min önskan att verkligen få med alla texter som behandlar 

referensarbete. Målet var att få ett så brett och varierat underlag som möjligt. Jag kan dock 

tyvärr inte helt utesluta att jag trots noggrann gransking av båda tidskrifterna har missat en eller 

annan text. Vidare kan det ibland vara en subjektiv bedömningsfråga om en viss test anses 

tillhöra ämnet eller inte. Det beror till exempel på hur snävt eller brett man definierar 

referensarbete. Det är därför möjligt att en text som jag tog eller inte tog med skulle ingått i eller 

uteslutits i någon annans undersökning. Trots att urvalet till stor del beror på subjektiva kriterier 

anser jag att de resultaten som jag får och de slutsatser som jag därav drar kan bedömmas som 

giltiga. Ambitionen var naturligvis att välja ut texterna efter så många objektiva kriterier som 

möjligt. 

 

Den specifika tidsperioden, 1960-talet till första hälften av 2013, blev utsett med hänseende till 

att referensarbete i Tyskland inte började diskuteras förrän 1960-talet, följaktligen finns det inga 

artiklar att tillgå förrän denna tid. I Sverige satte diskussionen kring referensarbete in tidigare, 

men artiklarna är så fåtaliga att jag inte ansåg det skäligt att utvidga tidsperioden. De tidiga 

svenska artiklar som finns tillgängliga diskuteras istället mer ingående i historiedelen. Slutet av 

undersökningsperioden valdes nära uppsatsens inlämningsdatum, där avsikten var att få en så 

aktuell bild som möjligt. Undersökningsperioden sträcker sig alltså över 53 år. 

 

Beträffande det andra kravet att texterna uttryckligen skall handla om referensarbete, var det inte 

lika lätt att göra en avgränsning. Enklast var valet när en artikel hade begreppet referensarbete i 

titeln. Det är tyvärr inte alltid fallet och ibland hjälper bara en närläsning av texten för att 

bestämma om den är lämpligt. Särskilt svårt var det när texter handlar om vissa delaspekter av 

referensarbete. Frågan är, var man ska dra gränsen. Jag fattade därför beslutet att om en text inte 

uttryckligen nämner och relaterar till referensarbete blev den bortvald. Även om temat som 

beskrivs, skulle kunna räknas till referensarbete i vidare bemärkelse. Jag tog därutöver inte med 
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artiklar som endast räknar upp eller beskriver hjälpmedel i referensarbetet som bl.a. 

uppslagsböcker, broschyrer och databaser.
73

 

 

Urvalet av artiklarna från BBL gjordes på det sätt, att jag började med en första genomsökning 

av olika databaser som LISA, Nordiskt BDI-index och Artikelsök. Men vid en databassökning 

kan man inte vara helt säker att man får med hela bilden. Databasens innehåll täcker möjligvis 

inte hela undersökningsperioden eller är inte fullständigt uppdaterad. Jag bestämde mig därför 

att även granska varje årgångs innehållsregister. De nyare numren av BBL, som finns 

tillgängliga på nätet, kunde därutöver genomsökas med hjälp av Adobe Readers sökfunktion och 

några karakteristiska sökord.  

 

Urvalet av materialet från BuB underlättades oerhört genom det faktum att det finns två register 

av tidskriftens innehåll, där artiklarna är sorterade efter uppslagsord. Det första registret täcker 

perioden från 1948 till 1980
74

. Artiklarna om referensarbete hittar man under uppslagsorden 

”Informationsdienst”. Det andra registret sträcker sig över perioden 1981-1997 och 

uppslagsorden är numera ”Auskunftsdienst”
75

. Jag bestämde att inte ta med alla artiklar som det 

hänvisades till via vissa underkategorier, främst på grund av dessa inte huvudsakligen handlade 

om referensarbete. Annars genomsökte jag tidskriften på ett liknande sätt som jag gjorde med 

BBL. Endast av databaserna som jag hade tillgång till hade jag inte någon större nytta, då enbart 

LISA gav några få resultat. 

 

 

4. Referensarbete i Sverige och Tyskland - resultat av 

litteraturstudien 

4.1 Referensarbete i Sverige 

I jämförelse med den rikliga litteraturen i USA, som gör det ytterst lätt att följa referensarbetets 

utveckling i detta land, har referensarbete diskuterats ganska lite i Sverige. Det finns inte så 

mycket skrivet, den enda egentliga boken om referensarbete är Lillemor Widgrens 

Referensarbete som utkom 1977
76

. Vid genomgången av litteraturen fick jag samma intryck som 

Gillberg Wallner & Hessman som skriver i inledningen till Referensarbetets kvalitet – tolkning 

och verklighet (1998):  

 
Trots att detta arbete är så centralt på alla bibliotek är det ett relativt litet fält inom den svenska 

biblioteksforskningen. Ämnet behandlas dessutom sällan i bibliotekspressen. Man kan lätt få 

känsla av att referensarbetet ses som en självklarhet men att det sällan står i blickpunkten i 

biblioteksvärlden.
77

 

 

Författarna frågar sig därutöver vilket innehåll en sådan verksamhet får och vilka 

utvecklingsmöjligheter den har, om den sällan diskuteras och tas för självklar. Riskens finns att 
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den istället för att vidareutvecklas stagnerar eller till och med utarmas.
78

 En del diskussion kring 

referensarbete särskilt i samband med de på 90-talet genomförda kvalitetsundersökningarna, 

som Gillberg Wallner & Hessman riktar sin kritik i sin egen undersökning emot, finns dock 

även i Sverige, som vi kommer att se.  

 

Jag följer referensarbetets utveckling och uppkomst i Sverige med hjälp av några viktiga 

artiklar, undersökningar och statliga rapporter. Jag tittar även på hur referensarbete har 

definierats genom åren. Avsnitten fungerar därutöver som en genomgång av den svenska 

forskningslitteraturen. På grund av brist på litteratur kring referensarbete på andra typer av 

bibliotek, diskuteras till största del texter som behandlar referensarbete på folkbibliotek.  

 

4.1.1 Valfrid Palmgren och referensarbetets tidigare utveckling (1900 till 1950-talet) 

Ett första belägg för ordet ”referensbibliotek” kan redan hittas 1888 i Svenska Akademiens 

Ordbok
79

. Referensarbetets tanke kom dock först till Sverige med Valfrid Palmgrens skrift 

Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar från en studie i Amerikas Förenta stater
80

 (1909), 

som hon skrev efter sin studieresa till olika bibliotek i USA. Denna skrift anses i allmänhet som 

en viktig vändpunkt för referensarbete i Sverige
81

 precis som Greens artikel Personal Relations 

between Librarians and Readers blev i USA. 

 

Under sin resa imponerades Palmgren mycket av de amerikanska bibliotekens service till 

användaren och hon pläderade hängivet för inrättandet av allmänna bibliotek efter amerikanskt 

mönster. I kapitlet Referensafdelningen definierades referensbibliotek som ”en afdelning inom 

bibliotek, där den besökande kan studera och där de efter begäran kunna begagna all inom 

bibliotek befintlig litteratur, äfven sådan, som icke tillhandahållas såsom hemlån”
82

. Palmgren 

anförde skillnader mellan de amerikanska och europeiska biblioteks referensavdelningar, som 

hon tyckte inte skiljer sig nämnvärt i själva utseendet, men i ett annat väsentligt avseende: 

  
Hvad som egentligen skiljer de amerikanska referensafdelningar från dylika i andra länder, är det 

arbete, som fordras och utföres af de i dessa afdelningar tjänstgörande bibliotekarierna. Det är icke 

nog med, att dessa (ofta kvinnliga) tjänstemän äro fullt hemmastadda med den i deras afdelning af 

biblioteket befintliga referenslitteraturen, så att de angående densamma kunna gifva alla de 

upplysningar och råd, som begäras. En referensbibliotekarie i Amerika föreföll mig att själf vara 

en lefvande encyklopedi, som alltid sökte skaffa upplysning, ingående och omfattande, om allt, 

hvarom en biblioteksbesökare kunde finna på att fråga. Referensbibliotekarierna stå allmänheten 

till tjänst med råd och dåd på alla sätt, de uppgöra fullständiga studieplaner i hvilket som helst 

ämne, som en biblioteksbesökare önskar studera; de gifva uttömmande litteraturförteckningar 

angående än en, än en annan fråga, som för någon bibliotekskund är af intresse; de besvarar frågor 

om allt upptänkligt, hvarpå biblioteket genom sin boksamling kan gifva svar.
83

 

 

Palmgren blev positivt överraskad av den kunniga och professionella personal och det stora 

antalet frågor av de många besökarna som kom till biblioteketet och som ställdes muntligt, via 

post och till och med via telefon till bibliotekarien i referensavdelningen
84

. Hon gav exempel på 

en del frågor som ställdes och påpekade att man på europeiska bibliotek på den tiden inte skulle 
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vara lika serviceinriktad: ”Men, skola många invända, detta är ju icke biblioteksarbete. Nej, icke 

enligt europeiska begrepp, men väl efter amerikanska”
85

. 

 

Lena Lundgren tycker att man redan i Palmgrens skrift möter på referensarbetets hela bredd från 

svar på frågor och litteraturvägledning till handledning i studier, allt detta med utgångspunkt i 

bibliotekets egna samlingar. Det som inte nämns är vidare sökningar utanför biblioteket och 

biblioteksundervisning, vilket Lundgren konstaterar att det förmodligen inte var aktuellt på den 

tiden.
86

 

 

De svenska folkbiblioteken utvecklades efter Valfrid Palmgrens entusiastiska beskrivningar 

efter amerikansk och engelsk förebild, men som det skrivs i Folkbibliotekens 

informationsuppgifter (1982) 

 
… till skillnad från USA, England och även Danmark kom Sverige aldrig att uppmärksamma och 

lägga vikt vid folkbibliotekens informationsuppgifter på samma sätt som t.ex. uppsökande och 

allmän kulturell verksamhet eller lånestatistik och lokalfrågor.
87

 

 

Andra bibliotekarier som på 1900-talets första hälft engagerade sig i och skrev om 

referensarbete är Hjalmar Lundgren (1924), Greta Linder (1930) och Olga Bardh (1943). 

Dessutom behandlades referensarbete i Svenska bibliotekarieföreningens årskrift Biblioteket och 

vi (1953). Det finns säkert några fler strödda bidrag i ämnet, men allt som allt finns det inte 

mycket skrivet under 1900-talets första hälft, vilket även konstateras av t.ex. Olga Bardh: ”Eljest 

är den svenska litteraturen i ämnet rätt sparsam”
88

. Det som diskuterades i dessa tidiga texter om 

referensarbete är framförallt referens-/handboksamlingens utformning och omfattning, arbetet i 

läsesalen, användarens och bibliotekariens bruk av handböcker, samt bibliotekspersonalens 

inställning till och förutsättningar för detta arbete. Linder lovprisar exempelvis de amerikanska 

biblioteksskolorna där mycket tid av själva utbildningen går till undervisning i användning av 

uppslagsböcker
89

. Hon påpekar dock att det även lades vikt på detta på svenska skolor på den 

tiden
90

. Linder är dessutom övertygad om att det är bibliotekariens plikt att hjälpa användaren 

med nästan alla sina frågor och att allt annat skulle vara ”slöseri med resurser”, som hon kallar 

det
91

. 

 

I Olga Bardhs artikel Bibliotekens referensarbete blir det därutöver tydligt att biblioteken redan i 

början av 1900-talet kämpade med samma problem som biblioteken gör idag, nämligen knappa 

ekonomiska resurser och därmed brist på personal. Referensarbete är dessutom svårt att mäta 

statistiskt, så detta område förbisågs oftast vid beräkningen av bibliotekens anslag. 

 
Så länge utlåningen är måttstocken på effektivitäten, och anslagen och personalbehovet beräknas 

efter detta, kan vi inte råda båt härför. Referensarbetet låter sig nämligen aldrig inordnas under den 

måttstoken – även om man skulle kunna kvantitativt statistikföra arbetet, låter det sig inte beräkna 

kvalitativt.
92
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Ett annat problem var att särskilt små bibliotek vid knappa resurser sparade just på 

referensbeståndet: ”Och så länge utlåningen enbart är måttet på ett biblioteks effektivitet … så 

länge ställer sig de mindre bibliotek avvaktande på inför kravet på handboksamlingar”
93

. 

 

Enligt Bardh fanns det på den tiden endast på Stockholms stadsbibliotek en direkt organiserad 

upplysningstjänst, som hon kallar en referenstjänst efter amerikansk förebild. I de övriga 

biblioteken får den vakthavande i läsrummet sköta arbetet, eller ännu mer sannolikt personalen i 

utlåningen
94

. I de flesta bibliotek var det inte heller en tanke på att ha särskild utbildad personal 

för endast referenstjänsten: ”Specialiseringen på uteslutande läsrumstjänst kan väl hos oss 

komma i fråga endast i de största biblioteken”
95

. Bard ser dock positivt på framtiden då det finns 

alla förutsättningar för ett fungerande referensarbete på de svenska biblioteken, ”men att mycket 

återstår, innan vi har givit hela svenska folket tillgång till uppslagsböcker och lärt människor att 

använda dem”
96

. Det sista citatet visar tydligt vad man förstod som referensarbete på den tiden. 

Det handlade framför allt om att hjälpa användaren att hitta information i handböckerna som 

stod tillgängliga i läsesalen. 

 

Även i Biblioteket och vi diskuteras framförallt bibliotekens handboksamling och läsesal
97

. 

Detta med bakgrund på 1930-talets Biblioteksförfattning som ställde sig uppmuntrande till 

bildandet av handboksamlingar. I häftet diskuteras nödvändigheten, omfånget och 

utnyttjandegraden av dessa samlingar. Trots olika förutsättningar på olika bibliotek är 

författarna eniga om att användaren måste vänjas och läras att utnyttja dem, att mer reklam för 

dessa behöver göras och att handboksbeståndet behöver spegla bibliotekets klientel. Det faktum 

att inrättningen av en läsesal var bland annat ett villkor för högre stadsbidrag, diskuteras häftigt 

av Maj Lundgren. Hon pläderar för att man istället för en läsesal, som enligt henne främst 

utnyttjas som ”värmestuga”
98

, inrättar en central referensdisk och särskilda fackavdelningar. 

Förebild för ”facksaldiskussionen”
99

 är de amerikanska biblioteken, där redan en 

genomgripande departementalisering hade genomförts och där referensdisken har blivit ett 

centralt element på biblioteket.  

 

4.1.2 Folkbiblioteket som samhällets informationscentral (1960 till 1980-talet)  

Går man över till 1900-talets andra hälft så innebar 1960-talet för svensk folkbiblioteksväsen en 

intensiv växtperiod. Den gynnsamma samhällsekonomin gav goda förutsättningar för en 

expansiv biblioteksverksamhet och det fanns en allmän utvecklingsoptimism. 1970-talet 

präglades av en ny kulturideologisk medvetenhet. Krav och förväntningar på folkbiblioteken 

presenterades i en mängd utredningar och rapporter, där man formulerade sig om bibliotekens 

roll i samhället. En av dessa roller som man bland annat tog fast vid var bibliotekens betydelse 

som informationsförmedlare. På 80-talet följde sedan folkbiblioteksutredningen, som bar tydliga 

spår av de förgående årtiondens tankar.
 100

 För att bättre kunna förstå hur man från statligt och 

kommunalt håll såg på referensarbete under denna tid är dessa utredningar en tacksam källa. 

Men innan jag går närmare in på några av dessa, behövs en presentation av den svenska 

bibliotekarien som har skrivit mest om referensarbete på 1900-talets andra hälft: Lillemor 

Widgren. Även hennes arbete är starkt präglat av denna tids föreställningar. 
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4.1.2.1 Lillemor Widgren 

Bibliotekarien och författaren Lillemor Widgren har flitigt belyst ämnet referensarbete ur olika 

vinklar i ett flertal tidskriftsartiklar, som jag ganska fort kunde märka vid genomgången av 

BBL, men hon har även skrivit den fram tills idag enda svenska handboken i referensarbete. 

Widgrens lärobok Referensarbete (1977) är en omarbetning av hennes tidigare bok Att söka 

information: Om referenslitteratur och referensarbete (1972). Boken syftar i första hand till att 

ge en presentation av vad referensarbete kan innebära och vänder sig främst till 

biblioteksstudenter, men med förhoppning att även den erfarna bibliotekarien kan inspireras till 

en diskussion om hur referensarbete kan effektiveras och aktiveras. Ett fungerande 

referensarbete är enligt Widgren en viktig förutsättning för att biblioteken ska kunna fungera 

som samhällets informationscentraler.
101

 De demokratiska idéerna att folkbiblioteken har en 

funktion som informationsförmedlare och ska fungera som informationscentraler i samhällets 

tjänst, och som bredvid sin funktion som lånebibliotek även erbjuder samhällsinformation, 

genomsyrar dåtidens kulturpolitiska diskussioner och även Widgrens bok. Innan hon exempelvis 

beskriver vad det titelgivande referensarbetet är, frågar hon i ett kapitel ”Biblioteket – 

samhällets informationscentraler?”. Enligt Widgren finns det en del kvar att göra innan 

biblioteken kan bli sådana, men att en bra början kan vara att fråga sig hur det egentligen är 

ställt med bibliotekens referensarbete.  

 

Redan i Att söka information påpekar Widgren att det diskuteras i allmänhet mycket mer om det 

faktum att det lånas böcker på biblioteket än om rätten att söka information. Vilket leder till att 

de flesta är okunniga om sin rätt att via biblioteket söka information av alla slag. Hon menar 

därför att det behövs en större debatt kring bibliotekens informationsverksamhet.
102

 

 

Widgren använder sig i Referensarbete av en relativt vid definition av referensarbete: 

 
Denna service kan bestå av enkla upplysningar som svar på frågor … Referensarbete innebär 

också bibliografisk beläggande av titlar … Till folkbibliotekens referensarbete hör även 

vägledning vid val av litteratur för ”förströelse läsning” ur båda skön- och 

facklitteraturavdelningar… Ofta förekommande förfrågningar eller vissa aktuella händelser m.m. 

motiverar ofta sammanställande av litteraturlistor till tjänst för bibliotekets kunder.
103

 

 

Hon beskriver många olika aspekter av referensarbete bl.a. typiska referensfrågor, 

litteraturförmedling, fjärrlånebeställning, informationssökning och planering av referensarbete. 

Trots att boken är över 30 år gammal är många delar fortfarande lika relevanta idag. Widgren 

visade sig dessutom vara ganska framsynt med sitt påstående att referensarbete i grunden är och 

förblir detsamma trots teknikens framfart. 

 
Även om en dag skulle komma, då allt vetande och all världens katalogmaterial fanns lagrat i 

databaser, så förändar inga datorer – lika lite som några bibliografier eller index – själva 

innebörden av referensarbete. Start (en fråga eller en beställning) och mål (att få fram ett svar eller 

önskat material) är detsamma antingen informations- och litteratursökning sker maskinellt eller 

manuellt.
104

 

 

Vi kommer stöta på Lillemor Widgren igen i analysdelen då ett flertal av de utvärderade 

artiklarna i Biblioteksbladet är skrivna av henne. 
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4.1.2.2 Statliga utredningar 

De svenska folkbiblioteken har granskats av två rationaliseringsutredningar. Betänkandet 

Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek (RU) från 1960 är ett resultat av den 

första rationaliseringsutredningen som inleddes 1958. 1972 utkom betänkandet 

Biblioteksarbetet, även kallad NRU (Nya rationaliseringsutredningen). Utredningarnas mål var 

en översyn, kartläggning och effektivisering av biblioteksverksamheten. Olika arbetsuppgifter 

skulle mätas och analyseras, och därmed även definieras och beskrivas. 

 

I RU definieras termen ”upplysningsarbete” i ett kapitel med samma namn på följande sätt: 

”Med upplysningsarbete menas här sådan verksamhet, som syftar till att med utnyttjande av 

bibliotekets bokbestånd och övriga medier ge bibliotekets besökare erforderlig handledning och 

information”
105

. Referensarbete nämns lite längre ner som en del av upplysningsarbete: ”Det kan 

vidare innebära s.k. referenstjänst, d.v.s. lämnande av upplysningar rörande vissa för den 

frågande aktuella sakförhållanden”
106

. Upplysningsarbete används som ”en övergripande term 

vilken omfattar dels allmän rådgivning om litteratur, dels besvarande av faktafrågor, dels 

studievägledning och biblioteksinformation”
107

. Referensarbete däremot betecknar enbart den 

del som gäller sakupplysningar. Det visar sig dock vara svårt, som man senare i rapporten 

konstaterar, att avgränsa ”de egentliga referensfrågorna” från de andra frågorna.
108

 I RU gör 

man ett försök att mäta upplysningsarbetet. Man samlade in alla inkommande frågor från nio 

bibliotek och tog mått på hur lång tid det tog för att besvara dessa. Det upptäcktes bl.a. stora 

skillnader mellan de undersökta biblioteken, när det gäller effektiv svarstid och graden av 

användarens utnyttjande av bibliotekens upplysningsservice. Man rekommenderar därför ”att 

arbeta för en breddning av verksamheten och ett effektivare utnyttjande av den för 

upplysningsarbete anvisade arbetstiden”
109

. Det senare t.ex. genom att undvika utförande av 

utfyllnadsarbete som kan verka hämnande för användarens kontaktinitiativ. 

 

Vad som i RU benämns som upplysningsarbete motsvarar 12 år senare i NRU 

låntagarvägledning och referensarbete, som kapitlet angående referensarbete kallas där. Även i 

NRU ser man referenstjänsten endast som en del av upplysningsarbetet.  
 

Med det egentliga upplysningsarbetet avses informationsgivning till låntagare både i form av 

rådgivning och handledning vid mediaval, den s k låntagarvägledning, och i form av information 

och i sakfrågor med hjälp av media, den s k referenstjänsten. Den förstnämnda uppgiften kan 

innebära direkt besvarande av frågor rörande vissa böcker (eller motsvarande), vissa författare 

eller vissa slag litteratur. Det innebär vidare handledning i katalogernas användning samt 

framtagning av olika slags material. Referenstjänsten innebär i första hand besvarande av 

låntagarfrågor om direkta sakförhållanden med hjälp av uppslagsböcker och andra medier.
110

 

 

Det ”egentliga upplysningsarbetets” två beståndsdelar, vägledning vid mediavalet och 

referenstjänsten, har dock inte heller i NRUs undersökning kunnat särskiljas: ” I det praktiska 

arbetet på biblioteken är de också ofta intimt sammankopplade”
111

.  

 

Utredningens undersökning av sju bibliotek visar att upplysningsarbete har ökat avsevärt i 

omfattning och att det även finns viss rätt till antagandet att antalet komplicerade frågor har 
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växt, vilket tyder på ”en viss tendens till ökat utnyttjande av biblioteken för information om 

mera sammansatta sakförhållanden”
112

. Man ser dock lite med oro på det faktum att 

upplysningsarbetet inte alltid sköts av bibliotekarierna utan även av kontorspersonalen
113

. I Ett 

annat problem ser man i att de flesta människor fortfarande är omedvetna om att de numera 

välutrustade biblioteken kan erbjuda information i de mest skilda ämnen. Utredningen 

rekommenderar att biblioteken ska jobba mer för att upplysa sina besökare om att man erbjuder 

informationsservice. I många bibliotek sköts upplysningsarbete i brist på en särskild 

informationsdisk fortfarande endast från expeditionsdisken.
114

 

 

Enligt NRU har man i biblioteksdebatten under senare år starkt betonat folkbibliotekens 

betydelse som lokala allmänna informationscentraler, dit enskilda, institutioner och företag ska 

kunna vända sig med begäran om hjälp med informationssökningen. I praktiken konstaterar man 

dock att biblioteken endast undantagsvis tjänar som sådana.
115

 Utredningen betonar också 

bibliotekens roll i spridning av kommunal information, som ska kunna ses som en ”naturlig och 

mycket betydelsefull beståndsdel”
116

.  

 

I samband med folkbiblioteksutredningen från 1980 som skulle redovisa folkbibliotekens 

utveckling och nuläge gavs det ut tre rapporter: faktarapporten Folkbibliotek i tal och tankar 

(1982), rapporten Folkbibliotekens informationsuppgifter (1982) och huvudbetänkande 

Folkbibliotek i Sverige (1984). I alla tre berörs ämnet referensarbete. Det som direkt sticker ut är 

att man i Folkbiblioteksutredningen särskiljer folkbibliotekens målsättning i en kulturuppgift 

och en informationsuppgift. Varav informationsuppgiften beskrivs på följande sätt: 

 
 Folkbiblioteket har till uppgift att som neutral, samhällelig institution förmedla upplysningar 

och tankar inom alla områden till alla medborgare och att ge tillgång till alla typer av 

informationskällor. Mediebeståndet ska vara allsidigt. I kontroversiella frågor skall det försöka 

spegla motstridande interessen och åsikter, så att individen får möjlighet att själv bilda sig en 

uppfattning. 

 Folkbibliotek skall underlätta för den skilde att utnyttja den grundfasta informations- och 

yttrandefriheten. Det innebär att folkbiblioteken har ett ansvar dels för att ge sakupplysningar och 

bibringa kunskap och bildning i vidare mening, dels att främja opinionsbildning och låta olika 

åsikter och röster kommer till tals. 

 Folkbibliotekens informationsuppgift är att ur olika källor, i första hand de egna 

samlingarna, för användarens räkning hämta fakta och att informera om vilka källor som finns 

tillgängliga. 

 Folkbibliotekens informationsfunktion bör präglas av en strävan att hjälpa den 

informationssökande att själv hitta i folkbibliotekens samlingar. Genom uppsökande arbete skall 

folkbiblioteken stimulera fler människor att utnyttja bibliotekens resurser.
117 

 

 

Folkbibliotekens informationsuppgift är mycket bred. Beträffande referensarbete konkretiserer 

man ytterligare: 
 

 Folkbiblioteket är länken mellan kunskapskällan och den som söker kunskap. Den skall 

hjälpa den sökande till rätt i folkbibliotekens egna samlingar, ge sakupplysningar samt genom 

fjärrlån skaffa det material som inte finns på det lokala folkbiblioteket. Kan inte det lokala 

folkbiblioteket ge svar, skall hänvisning till rätt källa eller annan informationsförmedlare kunna 
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lämnas. Ovan beskrivna arbete kallas folkbibliotekens referenstjänst. Det kräver breda kunskaper 

och dessutom pedagogisk förmåga. 

 Referenstjänsten bör präglas av en strävan att lära den informationssökande att själv hitta i 

folkbibliotekens samlingar.
118

  

 

Att lära användaren att hjälpa sig själv betonas starkt i utredningen. Detta har inte varit lika 

tydligt i tidigare texter och utredningar. 

 

I Folkbiblioteksutredningens faktarapport Folkbibliotek i tal och tankar behandlas i kapitlet 

Upplysnings- och referensarbete bristen på statistiskt material för att mäta bibliotekens 

informationsarbete. Man citerar en undersökning i ämnet som utfördes av Statistiska 

centralbyrån (SCB). Ett av resultaten var att drygt 90% av frågorna i upplysningsarbete gäller 

låntagarvägledning medan resten avser referenstjänst. Frågor som gäller låntagarvägledning tar 

därutöver i allmänhet inte lika lång tid att besvara som referensfrågor. Hur man definierar frågor 

angående låntagarvägledning och referensfrågor framgår dock inte tydligt i texten.
119

 

 

I rapporten Folkbibliotekens informationsuppgifter granskas bibliotekens informationsuppgift 

ytterligare. Den ansvariga arbetsgruppens uppgift var att ”lämna en beskrivning av 

folkbibliotekens informationsuppgifter i dag och lämna förslag till möjliga förbättringar”
120

.  

Det ansågs vara nödvändigt, då ämnet enligt författarna aldrig har varit föremål för någon större 

undersökning förut. Folkbiliotekens informationsuppgift definieras som ”att ur olika källor för 

användarens räkning hämta information och att informera om dessa källor”
121

. För att få en bild 

av denna verksamhet intervjuade man inom ramen av utredningen personal i ett 40-tal bibliotek 

och granskade bibliotekens utredningsrapporter och verksamhetsprogram. Även användarens 

synpunkter fångades in med hjälp av en enkät. Resultatet blev en översikt över referensarbetets 

olika aspekter från t.ex. referensmaterial, organisation, marknadsföring osv. till den då aktuella 

debatten kring samhällsinformation och även datorbaserad informationssökning. Därifrån 

härleder man sedan en rad rekommendationer och förslag till förbättringsmöjligheter, som för 

det mesta är inspirerade av utländsk litteratur. Förslag som gavs är bl.a. att de större biblioteken 

ska ha bibliotekarier som har referensarbete som huvuduppgift, att referensdisken ska vara 

centralt placerad, att sammarbetet mellan olika bibliotek i syfte av informationsutbyte ska 

stärkas och att särskilda etiska och allmänna riktlinjer för referensarbetet behöver utarbetas. 

Vilket även fem år senare gjordes, när Sveriges Biblioteksförenings (SAB) styrelse antog de 

första yrkesetiska riktlinjerna för referensarbete i Sverige. Därutöver ser man en brist i att det än 

så länge inte finns ett organ som kan främja referensarbetet i likhet med ALA’s Reference and 

User Services Association (RUSA) eller Bibliotekarförbundets faggruppe för referencearbejde i 

Danmark.  

 

I allmänhet upplever författarna att det finns ett utbrett interesse för referensarbete inom 

yrkeskåren, vilket visas genom att det flesta tycker det är ”roligt” att tjänstgöra i 

informationsdisken och att många brukar anmäla sig till kurser och studiedagar kring 

referensarbete och referenslitteratur. Men det finns å andra sidan fortfarande många som ”är 

ointresserade av att utveckla verksamheten och att ställa krav på arbetets kvalitet”
122

, oftast med 

ursäkten att ”sånt frågas inte efter här”
123

. Man konstaterar att stödet från svenska 

biblioteksvärlden och samhället vad gäller upplysningsarbetet inte har varit så stort, men att det 
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alltid har funnits särskilt engagerade bibliotekarier som drivit denna fråga i det tysta och därmed 

kunde leverera ett effektiv och bra fungerade referenstjänst på sitt bibliotek.
124

 

 

Ett eget kapitel i rapporten behandlar dåtidens förhärskande debatt om samhällsinformation, om 

denna sägs följande: ”Debatten om folkbibliotekens roll i informationsförmedlingen har under 

senare år så dominerats av frågan om samhällsinformation, att ’informationscentral’ ofta har 

kommit att uppfattas som ’samhällsinformationscentral’.”
125

 Folkbibliotek som 

informationscentral ha däremot inte bara för uppgift att förmedla samhällsinformerande material 

från kommun och stat, utan den erbjuder därutöver många andra former av information. Det 

faktum att folkbiblioteken dittills ändå inte har blivit en naturlig kanal för stat och kommun att 

sprida sin information, beror enligt författarna till stor del på kommunernas skeptiska inställning 

till detta, som bland annat trodde att biblioteken vill ta över deras egen informationsuppgift.
126

  

 

En annan fråga som diskuteras i Folkbibliotekens informationsuppgifter är debatten om 

folkbibliotekens roll i förmedling av forskningslitteratur och information till mindre och 

medelstora företag
127

. Därutöver nämner man även informationsförmedling till särskilda grupper 

t.ex. till barn, som man tycker att man hittills inte har ägnat särskilt stor uppmärksamhet till i 

den svenska litteraturen
128

.  

 

4.1.3 Koncentration på referensarbetets kvalitet (1990-talet) 

Präglades de föregående årtionden av debatten om biblioteket som informationsförmedlare så 

präglades 90-talet av en helt annan debatt, den om referensarbetets kvalitet. 

 

Sitt ursprung hade denna debatt i användarundersökningar som genomfördes i andra nordiska 

länder som Danmark och Norge, som Elkær Hansen, Jespersen & Svendsen Referencearbejdets 

kvalitet – en undersögelse (1987) och Salvesen & Ulvik Finner biblioteket svaret? (1993). 

Denna typ av undersökningar fokuserade på referensbibliotekariens förmåga att kunna ge 

korrekta svar och resultaten var för det mesta föga smickrande för bibliotekarierna. Inspirerad av 

dessa undersökningar genomförde Britta-Lena Jansson i uppdrag av Statens kulturråd en likartig 

studie på 50 svenska folkbibliotek. 1996 kom hennes rapport med namnet ”Det här var svårt” – 

Referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken ut. Undersökningen var av dold karaktär och 

resultatet blev att endast 27% av bibliotekarierna svarade rätt på de ställda frågorna
129

. Denna 

undersökning ledde inte helt förvånansvärt till en hel del diskussion inom biblioteksvärlden. 

Vissa såg resultatet som en alvarlig tankeställare som kan leda till förbättring, medan andra 

försökte rättfärdiga resultatet och kritiserade den dolda undersökningsmetoden. I kölvattnet av 

detta genomfördes sedan ett flertal undersökningar som försökte utröna hur det egentligen är 

ställt med bibliotekens referensverksamhet
130

. En positiv effekt var att referensarbetet nu fick 

betydligt mer uppmärksamhet.  

 

Under samma tid som Jansons undersökning genomfördes, gjordes även Anna-Lena Höglunds 

undersökning Äntligen en riktig fråga – Undersökning av referensverksamheten vid sex 

huvudbibliotek i Östergötland från 1997. Höglunds undersökning har en annan ansats än 

Jansons. Den helt öppna studien genomfördes inte ur användarens utan ur bibliotekens 
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perspektiv och var tänkt som ett komplement till Janssons studie. Höglund ville visa en bredare 

bild av vad som händer i referensavdelningen och i informationsdisken. Syftet var att skapa en 

djupare kunskap om referensbeståndets utnyttjande, vilka metoder bibliotekarien använde för att 

finna svaren och vilka ämnesområden som egentligen var mest efterfrågade.
131

 Undersökningen 

visade bland annat att de vanligaste frågorna var så kallade ”har ni frågor”, dvs. frågor om en 

speciell boktitel, en viss författare eller ett speciellt ämne. Faktafrågor, som skulle kunna 

besvaras med hjälp av uppslagsverk utgjorde däremot bara en väldigt låg andel av frågorna, 

samma gäller mer avancerade frågor som skulle kräva mer av bibliotekariens 

specialkompetens
132

. Förklaringen till detta ser Jansson bland annat i att användaren inte vet att 

man kan vända sig till biblioteket med sådana frågor. Vidare upptäckte hon att endast knappt 6% 

av referensbeståndet i de undersökta biblioteken utnyttjades och hon drar därför slutsatsen att 

referensbeståndet är i stort behov av att ses över
133

. Ett annat problem ser hon i att stressen i 

informationsdisken påverkar och tvingar fram ett ytligt informationsbeteende, där man allt för 

ofta avstår från en genomgripande referensintervju, samt att det ofta saknas riktlinjer och rutiner 

på biblioteken för hur man ska bete sig i en referenssituation
134

. 

 

I undersökningen Referensarbetets kvalitet: Tolkning och verklighet (1998) av Susanna Gillberg 

Wallner och Eva Hessman ifrågasattes de dolda kvalitetsundersökningarna som tidigare hade 

genomförts i Norden. Författarna kritiserar starkt att man i tidigare undersökningar inte hade 

tagit hänsyn till referensarbetets alla beståndsdelar. Referensarbete består enligt Gillberg 

Wallner & Hessman inte bara av att ge svar på rena faktafrågor, utan har även funktionen att 

”sammanlänka användaren med önskat material, litteraturvägledning, användarundervisning, 

inköp och beståndsvård av referensmaterialet”
135

. Frågetypen som valdes för att värdera tjänsten 

är enligt författarna den som ställs minst på bibliotek, vilket vid en kvalitetsundersökning kan ge 

en skev bild av verkligheten: ”Mest anmärkningsvärt är dock att resultaten som gäller en 

begränsad del av referensarbetet kommit att tolkas som ett underkännande av hela verksamheten 

och dess utövare”
136

. Metoden för att kvalitetstesta referensarbetet skulle därför behöva ses över. 

Man medger dock att det finns tydliga brister iallafall vad det gäller vissa delar av 

referensarbete
137

. För att höja referensarbetets kvalitet ger författarna bl.a. följande förslag: 

utbildning av experter på referensarbete såväl generalister som specialister, ökning eller 

omprioritering av resurser, kontinuerlig utbildning och mer diskussion kring referensfrågor, 

tydliga mål och riktlinjer, samt ett starkare lyft utåt
138

. 

 

En intressant studie som utkom på slutet av 90-talet är Gudrún Thórsteinsdóttir och Frances 

Hultgrens Referensservice: villkor och förändring (1999). Studiens syfte var att undersöka om 

det har skett en förändring inom referensarbetet under de senaste åren i Sverige, särskilt i 

samband med integreringen av den nya informationsteknologin på biblioteken. Man ville veta 

om den nya informationstekniken har förändrat referensbibliotekariens arbetssätt. Samtidigt 

ville man undersöka om de negativa resultaten från kvalitetstesterna i Norden, har utnyttjats som 

underlag för en debatt kring referensarbete och lett till en förändring.
139

 Man fann att dessa 

undersökningar mycket väl har lett till en livlig debatt, men ändå att de bibliotek, som ingick i 
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undersökningen, inte hade tagit till sig av resultaten för att utveckla och förändra sin verksamhet 

i någon större utsträckning
140

. Däremot bidrog den nya informationstekniken till en vis 

förändring, genom att den ansågs ha effektiviserat och förenklat arbetet, men att den å andra 

sidan även orsakade en viss osäkerhet beträffande dess användning
141

. Andra faktorer som 

utöver den tekniska utvecklingen påverkar informationsservicen identifierar man i den 

ekonomiska lågkonjunkturen, politikens inställning till biblioteken, samhällsförändringar, nya 

pedagogiska former och förändrade krav från användaren.
142

 Förändringarna har medfört att 

bibliotekarierna behövde anpassa sig på flera olika sätt. De behövde utvidga sin kompetens vad 

det gäller datoriserad informationssökning och andra tekniska utvecklingar. Man fick reagera på 

en allt större arbetsbörda, på grund av nedskärningar i anslaget och samtidigt allt fler 

inkommande användare. Vidare var man tvungen att utveckla sitt pedagogiska arbete. Det sista 

mycket till följd av satsningen på livslångt lärande och en starkare inriktning mot 

problembaserad inlärning i grundskolorna.
143

 Thórsteinsdóttir & Hultgren undersökte även om 

referensarbete har marknadsförts på något sätt på biblioteken, men de kunde inte hitta några 

tecken på detta. De flesta bibliotekarier tyckte snarare att man redan har tillräckligt mycket att 

göra och att det inte var nödvändigt.
144

 Författarna sammanfattar till slut att det trots alla dessa 

förändringar inte har skett några grundläggande förändringar av referensservicen, utan att man 

snarare kan ”tala om en anpassning till rådande situation”
145

. 

 

Innan jag nu vill gå över till 2000-talet vill jag även kort hänvisa på Lena Lundgrens bok Barn 

frågar – kan biblioteket svara? (2000) som handlar om referensarbete för barn och ungdomar 

och som beskriver ett projekt för utveckling av referensarbete på barn- och 

ungdomsavdelningar
146

. Denna bok är den första som utförligt behandlar denna aspekt av 

referensarbete i den svenska litteraturen. Boken innehåller en översikt av Kerstin Rydsjö över 

den engelskspråkiga litteraturen kring referensarbete för barn på folkbibliotek, samt flera 

intressanta iakttagelser kring barnens och ungdomarnas informationssökning som till stor del 

bygger på Lundgrens tidigare magisteruppsats Biblioteken och barns kunskapande - En 

undersökning av referensarbete på två barn och ungdomsavdelningar (1997)
147

. 

 

4.1.4 Digitala referenstjänster (2000-talet) 

På 2000-talet fortsatte den tekniska utvecklingen att påverka biblioteken. Det som nu alltmer 

blev ett begrepp i biblioteksvärlden var digitala referenstjänster
148

. År 2002 gav 

Bibliotekföreningens specialgrupp för referensarbete ut de nya reviderade riktlinjerna för 

referensarbete: Svensk biblioteksföreningens rekommendationer för referens och- och 

informationsarbete (2002). Där tar man upp digital referensservice/elektronisk referenstjänst 

och definierar den som ”innebär att bibliotekarien får frågor och lämnar svar via e-post, 

webbplats eller chatt“
149

. Därutöver ges det rekommendationer för hur man ska förhålla sig i en 

elektronisk referenssituation. Man tycker exempelvis att det är viktigt att upprätta en tydlig 

policy som bland annat beskriver målgrupp och svarstid. 
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Flera bibliotek inrättade i början av 2000-talet eller hade redan implementerad vid den tiden 

eletroniska referenstjänster, antingen via e-post, frågeformulär och/eller chatt, på sina hemsidor. 

Utöver detta utvecklades två biblioteksövergripande informations- och frågetjänster. Fråga 

biblioteket, som bemannandes av bibliotekarier från svenska folkbibliotek och Jourhavande 

bibliotekarie, som startades 2003 och drevs av svenska forskningsbibliotek. Senare gick de båda 

projekten tillsammans under namnet Fråga biblioteket. Tjänsten Fråga biblioteket upphörde 

sedan 2009 och startades på nytt med namnet Bibblan svarar, som en mer ”uppdaterad 

svarstjänst med ett mer personligt tilltal, inbyggt arkiv och uppsökande verksamhet via twitter 

och facebook”
150

. Anledningen till att jag nämner dessa tjänster är att artiklarna i 

Biblioteksbladet handlar mycket om Fråga bibliotekens utveckling. 

 

När jag letade efter litteratur som utkom efter sekelskiftet och som behandlar antingen klassiskt 

referensarbete eller digitala referenstjänster, kunde jag tyvärr inte hitta någon större svensk 

undersökning kring detta. Däremot finns det väldigt många studentuppsatser som undersöker 

ämnet ur olika infallsvinklar, i senare tid mest med focus på digitala referenstjänster, men även 

andra aspekter analyseras. Exempelvis finns det en uppsats om tjänsten Boka en bibliotekarie: 

Referensarbete 2.0 - Tjänsten Boka en bibliotekarie på svenska folkbibliotek (2007). Denna 

tjänst har blivit allt vanligare på biblioteken. Man kan boka en bibliotekarie i t.ex. en timme, för 

att få hjälp med mer tidskrävande informationssökningar. Bibliotekarieutbildningens inflytande 

på referensarbetets praktiska utövande undersöks i Norstedt & Sartippours Att hitta rätt. 

Bibliotekariers utveckling av referensarbete (2005). I uppsatsen framgår att det länge har funnits 

särskilda kurser i referensarbete på Bibliotekhögskolan i Borås. Betraktar jag min egen 

utbildning finns det numera ingen kurs som uttalat handlar om referensarbete, bortsett från den 

valbara kursen Digitala referens- och katalogtjänster
151

. Jag antar att man underförstått utgår 

ifrån att i princip alla kurser som har med kunskapsorganisation och kunskapsåtervinning att 

göra leder till att lära ut hur man får fram och värderar information.  

 

Uppsatser som behandlar elektroniska utvecklingar är till exempel: Svensson & Ångmas 

Elektronisk referenstjänst vid några svenska universitets- och högskolebibliotek (2000), som 

undersöker referensarbete på forsningsbibliotek som annars behandlas rätt sparsamt i 

litteraturen; Svensson & Åkerklints Elektroniskt eller tryckt? Bibliotekariers användning av 

referensverk på svenska folkbibliotek (2004) undersöker hur användning av tryckta referensverk 

har påverkats av internet och andra elektroniska källor och i Hagelsjö & Sanderis Nya 

förutsättningar – en jämförelse mellan traditionellt och elektroniskt referensarbete (2006) 

undersöks skillnader mellan det traditionella och det elektroniska referensarbetet med fokus på 

referensintervjun. Andra uppsatser är Lidberg & Lidéns Användaren och den elektroniska 

referenstjänsten (2008), där man tar sig an användarens perspektiv och Ringbergs Digital 

referensservice. En kontextuell studie av Jourhavande bibliotekarie (2004), som är en fallstudie 

av tjänsten Jourhavande bibliotekarie. 

 

4.1.5 Sammanfattning 

Efter genomgången av forskningslitteraturen kan man säga att referensarbete sedan det sattes på 

kartan i början av 1900-talet av Valfrid Palmgren alltid har betraktats som en viktig beståndsdel 

av biblioteksverksamheten i Sverige. Detta faktum är man ganska överens om i den svenska 

forskningslitteraturen. Förvånansvärt i detta sammanhang är däremot hur sparsamt ämnet har 

diskuterats i Sverige, vilket likaså betonas av alla som har velat skriva om referensarbete. 

Bristen på litteratur har uppmärksammats i så tidiga texter som Olga Bardhs (1954) men även i 
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senare undersökningar som Thórsteinsdóttir & Hultgrens (1999). Helt obefintligt är utbudet 

dock inte, som man först kunde få intryck av. Det fanns tydligt ett större intresse på 70- och 

början av 80-talet i samband med diskussionen om biblioteket som informationscentral, samt på 

1990-talet till följd av de nordiska kvalitetsundersökningarna, vilket ledde till en större 

produktion av texter. Ändå får man intrycket att man i Sverige inte såg ett större behov av att 

granska och utveckla den delen av biblioteksarbetet. Det verkar ibland som om referensarbete 

uppfattas som någonting som bara finns på ett bibliotek, men som man inte tycker kräver en 

större teoretisk diskussion. Engagemanget särskilt från bibliotekens sida verkar en smula 

återhållsam. Man ser ut att vara nöjd med situationen som den är. En sak som därutöver 

återkommer i litteraturen är att de svenska bibliotekarierna alltid har varit särskilt försiktiga med 

att marknadsföra sin förmåga att kunna hjälpa användaren i sin informationsökning, vilket ledde 

till att många användare inte vet att de kan få en sådan service på biblioteket. 

 

Nu låter allt detta möjligvis lite väl kritiskt och jag kan faktiskt inte tänka mig något annat än att 

det har funnits effektiv och väl utfört referensarbete på många bibliotek runt om i landet, men 

man får väl ändå fråga sig varför det har debatterats så lite. Är det för att man redan är nöjd med 

referensarbetet så som det är? Är det för det helt enkelt inte behövs? Är det för att 

referensarbetet i princip förblir det samma trots andra radikala förändringar på biblioteket? Om 

detta nu skulle vara så, varför diskuteras det då så mycket i andra länder som USA och England?  

 

Bortsett från dessa frågor som uppstod visade det sig vid genomgången av den svenska 

forskningslitteraturen att det i diskussionen om referensarbetet finns fyra tydliga faser med sina 

respektive specifika teman. Här ska de sammanfattas och presenteras tillsammans med några för 

varje fas karakteristiska nyckelord. 

 

1. Referensarbetets uppkomst och tidiga utveckling (1900 till 1950-talet) 

 

 handboksamling, referensbestånd, läsesal, fackavdelning 

 

2. Folkbiblioteket som samhällets informationscentral (1960 till 1980-talet)  

 

 informationscentral/- centrum, informationsförmedling, informationsuppgift, 

samhällsinformation, upplysningsarbete 

 

3. Referensarbetets kvalitet (1990-talet) 

 

 kvalitet, utvärdering, evaluering, statistik, statistiska mätmetoder 

4. Digitala referenstjänster (2000-talet) 

 

 informations/- kommunikationsteknologisk utveckling, digitala referenstjänster, 

marknadsföring 

 

Det återstår att se om dessa faser även visar sig i Biblioteksbladets texter. 

 

 

4.2 Referensarbete i Tyskland 

I likhet med Sverige är referensarbete en relativt ung företeelse i tyska bibliotek. Det finns 

därför få texter som ger en överblick över dess uppkomst och utveckling i Tyskland. En 

oumbärlig textsamling är dock Edwin Klingners Der Auskunftsdienst an Öffentlichen 

Bibliotheken. Texte zu Theorie und Praxis (1985). Med hjälp av ett noggrant urval 
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tidskriftsartiklar och andra dokument följer han referensarbetets utveckling från den första 

teoretiska betraktelsen 1968 till diskussionen kring nyare medier som online-databaser i mitten 

av 80-talet
152

. En annan tysk forskare som skrev om referensarbete och särskilt digitala 

referenstjänster är Hermann Rösch
153

. Vad det gäller referensarbetets historia är det främst 

Klingners och Rösch arbete som jag kommer att stötta mig på i detta kapitel. Beträffande annan 

litteratur kring referensarbete, så blev det tydligt vid genomgången att det inte råder någon större 

brist på denna i Tyskland, vilket var tvärt emot vad jag hade förväntat mig. Det finns litteratur 

om referensarbete på alla typer av bibliotek, även om texter om referensarbete på offentliga 

bibliotek framträder starkast. Det faktum att det finns en del skrivet säger dock inte så mycket 

om hur referensarbetets situation och utveckling egentligen ser ut i Tyskland, som vi kommer att 

se.  

 

4.2.1 Referensarbete på tyska 

De konkurerande tyska begreppen ”Auskunftsdienst”, ”Informationsdienst” und 

”Beratungsdienst” används oftast synonymt i litteraturen. En egen utförlig definition kom inte 

förrän 1990-talet, då Brunhilde Lewe i sin handbok Informationsdienst in öffentlichen 

Bibliotheken (1999) gjorde ett första försök av en enhetlig definition för referensarbete på 

offentliga bibliotek. Lewe skiljer mellan Informationsdienst/ Auskunftsdienst (”Ermittlung von 

Fakten”) och Beratungsdienst (”Beratung des Leser”) även om övergångarna är flytande. 

 
Informationsdienst (Synonym: Auskunftsdienst) ist eine planmäßig konzipierte und organisierte 

bibliothekarische Dienstleistung. Sie hat in Öffentlichen Bibliotheken das Ziel, den 

Informationsbedarf vorrangig der Bevölkerung des jeweiligen Einzugsgebietes zu decken. Dabei 

erschöpft sich die Dienstleistung nicht im bloßen Bereitstellen von Medien, sondern umfasst 

hauptsächlich die Hilfestellung bei der Informationsbeschaffung und/oder der Vermittlung von 

Informationen für einzelne Benutzer wie für Benutzergruppen. Es handelt sich um eine 

unverzichtbare Aufgabe, deren Inhalt und Umfang durch die Funktion und Ressourcen der 

einzelnen Bibliothek bestimmt wird. 

 

Beratungsdienst ist eine planmäßig konzipierte Dienstleistung für Benutzer oder 

Benutzergruppen, die für ihre Auswahl von Literatur und Medien Empfehlungen (auch wertender 

Art) wünschen. In Öffentlichen Bibliotheken zählt Beratungsdienst zu den Hauptaufgaben und 

wird in Umfang, Art und Formen vor allem durch personelle Kapazitäten der einzelnen Bibliothek 

bestimmt. 
154

 

 

Trots att Lewe drar en gräns mellan de båda begreppen påpekar hon att det kan finnas en del 

överlappningar och likheter och att en referensfråga mycket väl kan gå över till rådgivning i 

urval av litteratur. Men enligt Lewe ska man under ”Informationsdienst” i första hand förstå 

tillhandahållande och förmedling av informationen med hjälp av referensbeståndet medan 

”Beratungdienst” utgör hjälp i valet av den litteratur som står till förfogande för utlån. 

  

Rådgivning i litteraturvalet spelar traditionellt en viktig roll i Tysklands offentliga bibliotek. 

Tills långt in på 60-talet hade man tagit sig an ”die Aufgabe der Volksbildung”
155

, uppgiften att 

uppforsta folket genom att låna ut ”bra” litteratur. På grund av det tog lika lång tid tills man 

införde öppna hyllor, där användaren själv kunde leta bland böckerna, var ett rådgivningssamtal 
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ganska vanligt. Detta gäller dock huvudsakligen litteratur som kan lånas ut, främst skönlitteratur 

och kan inte jämföras med en referenstjänst enligt amerikanskt förebild. Distinktionen i 

”Informationsdienst” och ”Beratungsdienst” hittar man ofta särskilt i lite äldre litteratur
156

, och 

liknar den svenska åtskillnaden av upplysningsarbete i låntagarvägledning och referensarbete. 

Jag tycker inte att man numera behöver dra en strikt gräns, då båda tjänster i praktiken är nära 

sammankopplade och går över i varandra. Samtidigt som en särdelning börjar kännas lite 

förlegat. 

 

Hermann Rösch menar att begreppen ”Beratung”, ”Auskunft” och ”Information” följer en 

tidsmässig utveckling. De äldsta funktionerna är ”Beratungsdienst” och ”Leserberatung/ 

Ausleihberatung”. Därefter använde man sig allt oftare av begreppen ”Auskunft” och under 

inflytande av dokumentationsverksamheten och amerikanska traditioner, kom termen 

”Information” i allt högre utsträckning till användning. Numera ges enligt Rösch inte längre 

”Auskunft, utan det är ”Information” som förmedlas. Begreppen ”Auskunft” och ”Information” 

används dock fortsatt synonymt, även om ”Information” är den mer moderna termen. Rösch 

avgränsar sedan ”Informations-/Auskunftsarbeit”, som det individuella stödet som användaren 

får vid informationssökning av bibliotekarien. ”Informations- /Auskunftsdienst” definierar han 

däremot som den organiserade och planerade tjänsten som användaren erbjöds på ett 

bibliotek.
157

 

 

Vad beträffar det datormedierade referensarbetet finns det i likhet med Sverige många olika 

förslag på lämpliga benämningar. ”Elektronischer” -, ”digitaler” - eller ”virtueller Auskunfts-

/Informationsdienst” verkar vara de vanligaste termerna.  

 

4.2.2 Situationen efter 1945 

Referensarbetets tanke kom betydligt senare till Tyskland än till Sverige mycket beroende på de 

båda världskrigen. Efter andra världskriget slut 1945 var man först och främst upptagen med att 

bygga upp ett fungerande biblioteksnät. Många bibliotek förstördes under kriget och en del 

städer fick vänta länge på nya funktionella byggnader
158

. Efter kriget gick man tillbaka till 20-

talets uppfattning att de offentliga bibliotekens uppdrag är folkbildning. Traditionalisterna kunde 

driva igenom sina visioner och dominerade de offentliga bibliotekens utveckling fram till 60-

talet, vilket betydde att biblioteken länge höll fast vid modellen ”Thekenbücherei” (slutet 

bestånd med utlåningsdisk) och vid en allmänt rådande uppfostringsvilja: ”Modell der 

Thekenbücherei mit pädagogischer Betreuung dominiert.”
159

 Uppfostringsviljan utvidgades 

dock en aning till att även inbegripa ett demokratiskt uppdrag: ”So wurde die alte pädagogische 

Einstellung der Bibliothekare, die ursprünglich die Hinführung des Lesers zum Gedankengut der 

bildungsbewußten Klasse beinhaltete, ausgedehnt auf Erziehung des Volkes zur Demokratie.“
160

 

Skönlitteratur prioriterades på den tiden framför facklitteratur och en orientering på utländska 

förebilder vad gäller biblioteksverksamhetens vidareutveckling undveks. Först i mitten av 60-

talet skedde en utveckling i riktning ”Informationsbibliothek” med större fokus på samhällets 

litteratur- och informationsbehov. Man tog avsked från uppfostringsidén (”Volksbildung und 

Leselenkung”) i utbyte mot en beståndsförmedling utan paternalism. Man fick erkänna 

omöjligheten att uppfostra läsaren till bättre smak och demokrati. Det slutna beståndet började 
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öppnas upp (”Freihandsaufstellung”), beståndets sammansättning förändrades till förmån för 

mer facklitteratur och det gamla begreppet ”Volksbücherei” ersattes alltmer genom den 

modernare termen ”Öffentliche Bibliothek”. Bibliotekens uppgift blev nu istället att 

tillhandahålla information som behövs för den egna demokratiska opinionsbildningen. I 

samband med dessa förändringar upplevde den offentliga biblioteksverksamheten ett enormt 

lyft.
161

 Först i kontext av denna nya typ av offentliga bibliotek (”Informationsbibliothek”) blev 

det möjligt för referensarbete att bryta genom. Framförallt då man nu alltmer även orienterade 

sig på förebilder utanför landets gränser. 

 

Som en väldigt tidig pionjär vad gäller referensarbete kan Amerika Gedenkbibliotek (AGB) 

betraktas som öppnades 1954. Biblioteket var en donation från USA till Berlin efter Berlin 

blockaden, som ägde rum 1948/49. AGB är ett av de största offentliga biblioteken i Tyskland
162

 

och byggdes efter förebild av en amerikansk public library med öppna hyllor, en modern 

referensavdelning (”Allgemeine Auskunftsabteilung”) och separata fackavdelningar med egna 

referensdiskar: ”mit von fachkundigen Bibliothekaren ständig besetzten 

Fachauskunftspulten.”
163

 Biblioteket blev väldigt populär bland Berlins invånare, särskilt bland 

studenterna, som nu direkt kom åt böckerna utan att behöva vänta tills de har hämtas ut ur 

magasinet
164

. Några andra storstadsbibliotek som i Hannover, Bremen och Duisburg tog över 

koncepten
165

, men över lag etablerades referensarbete rätt långsamt på de övriga offentliga 

biblioteken. Så långsamt att enligt Klinger många bibliotek på 80-talet fortfarande inte hade 

integrerat en referenstjänst efter modernare utformning
166

. 

 

Likadant förhöll det sig i de akademiska biblioteken, även om en viss form av informationstjänst 

alltid har tillhört denna typ av bibliotek, särskilt i form av bibliografisk information. I sin artikel 

Die Auskunftserteilung als bibliothekarische Aufgabe (1962) beskriver Johannes Fock 

situationen på de tyska forskningsbiblioteken. Han konstaterar att det finns stora skillnader i hur 

intensiv referensarbetet utövas på de olika biblioteken och att det alltför ofta är ett mycket 

åsidosatt ämne. Hans önskan är att en större fokus läggs på den delen av bibliotekens arbete.
167

 

Busse et al. (1983) menar att frågorna efter en särskild bok eller litteratur kring ett särskilt ämne 

även på 80-talet fortfarande överväger på tyska forskningsbibliotek och att det sällan ställs några 

faktafrågor. Oavsett så har denna typ av bibliotek iallafall fått visst stöd angående utvecklingen 

av referensarbete: ”Ausdrückliche Empfehlungen des Wissenschaftsrates und die Unterstützung 

durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft haben hier die Entwicklung des Auskunftsdienstes 

gefördert.“
168

 Herman Rösch menar dock att referensarbete från och med 70-talet hade en större 

betydelse (”einen höheren Stellenwert”) på de offentliga biblioteken än på 

forskningsbiblioteken
169

. 
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En bibliotekstyp som alltid låg ett steg före i sitt informationsarbete är specialbiblioteken, som i 

likhet med utlandet utgör förebilden: ”wie im Ausland die Avantgarde bilden.”
170

 

Pionjärfunktionen beror mycket på specialbibliotekens helt skilda förutsättningar, bl.a. en god 

kännedom av målgruppen och dess grundläggande uppgift att aktivt förmedla och hänvisa till 

nyutkommet informationsmaterial. 

 

4.2.3 Första teoretiska diskussioner (mitten av 1960 till 1970-talet) 

På slutet av 60-talet, i samband med folkbibliotekens nyorientering från det traditionella 

folkbiblioteket till ett modernare informationsbibliotek, utkom ett flertal planer, rapporter och 

yttranden om offentliga bibliotek. Det startades även en större teoretisk debatt kring 

referensarbete som varade ungefär fram till mitten av 70-talet. Diskussionen var dock, med 

några få undantag, först och främst ren teoretisk och hade endast liten påverkan i praktiken
171

. 

Olika planeringsinitiativ och teoretiska koncept för en organiserad referenstjänst utvecklades av 

såväl engagerade bibliotekarier samt kommunala och statliga utredningar, men som sagt 

förverkligades endast få av dessa idéer på biblioteken. Till och med så sent som på 2000-talet 

kunde inte någon större förändring till följd av dessa nya koncept noteras. Referensarbete 

utfördes fortfarande i stort sätt mer eller mindre i förbigående, som nedan följande citat visar. 

 
Von diesen planerischen Initiativen och weiteren theoretischen Konzepten der 70er Jahre zum 

bibliothekarischen Informationsdienst ist bis heute nur wenig realisiert wurden. Zwar gab und gibt 

es Auskunftstellen in deutschen Bibliotheken, aber die Arbeit wurde nicht selten nebenbei von 

Personal erledigt, das nicht speziell für diese Aufgabe qualifiziert worden war. Die dort 

angebotenen Dienstleistungen beschränken sich zumeist auf bibliographische Auskünfte, 

Orientierungsauskünfte und Unterstützung bei der Nutzung der konkreten Bibliothek. Mit einem 

geplanten und organisierten Informationsdienst nach dem Vorbild der „Reference Services“ hat 

dies meist noch wenig zu tun.
172

 

 

En av de första bibliotekarier som hade tagit sig an uppgiften att sprida idén om en referenstjänst 

efter amerikansk förebild i Tyskland är Horst Ernestus. I sin programmatiska uppsats Auf dem 

Wege zum Auskunftsdienst (1968) beskriver han situationen på tyska bibliotek, där man enligt 

honom numera är på väg att integrera referensarbete som ett bibliotekariskt arbetsområde. 

Uppsatsens pregnanta titel citerades ofta av andra författare och föranledde till exempel Lewe 

1884 att konstatera att vägen till referenstjänsten på tyska offentliga bibliotek har varit särskilt 

stenig och till och med oframkomlig
173

. Ernestus redogör, inspirerad av amerikanska förebilder 

som exempelvis Samuel Rothstein och Dennis Grogan, för olika aspekter av referensarbetet. 

Han lyfter fram behovet av ett genomtänkt koncept för referensarbete, beskriver 

referensintervjuns nödvändighet och referensbeståndets sammansättning, samt att han föreslår 

att utbildning i referensarbete ska integreras i bibliotekarieutbildningen. Ernestus 

rekommenderar därutöver en större kooperation mellan biblioteken och tycker att en indelning i 

fackavdelningar med en eller flera centrala informationsdiskar är att föredra framför en avskild 

referensavdelning.
174

 Ernestus uppsats väckte en del uppseende inom den tyska 

biblioteksvärlden och kan i sin betydelse gällande referensarbetets utveckling i Tyskland 

jämföras med Samuel Swett Greens och Valfrid Palmgrens artiklar. Det faktum att en sådan text 

först kom i slutet av 1960-talet i Tyskland visar hur långt man egentligen låg efter. 
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Andra som tidigt propagerade för en modern informationstjänst är Hans Peter Thun med artikeln 

”At Your Fingertip”? / Auskunft- und Informationsdienst bei uns noch Entwicklungsland (1970) 

och Ernst Buchholz med Eine rein instrumentale Informationsbibliothek? Zum Standort von 

Bibliothek und Bibliothekar in der Gesellschaft (1971). Thun diskuterar referensarbetets 

grundläggande principer och nödvändighet och betraktar informationstjänsten som en kulturell 

uppgift (”Informationsdienst als kulturelle Aufgabe”)
175

, medan Buchholz begär en omdefinition 

av bibliotekens uppdrag till att vara ett ”serviceföretag” som förmedlar information 

(”Dienstleistungsbetrieb zur Vermittlung für Information“)
176

. En annan viktigt företrädare är 

Brunhilde Lewe, även om hon blev verksam först på 1980-talet. 

 

År 1964 nämndes begreppen ”Auskunftsdienst” i samband med ”Beratungsarbeit” för första 

gången i en KGSt-rapport. Enligt Ernestus en blygsam men inte obetydlig början.
177

 Tio år 

senare kom flera utredningar som med hänseende till bibliotekens nya mål att vara ett 

informationsbibliotek yrkade på en större utbyggnad och koncentration på en välplanerad 

referenstjänst. Uttryckligen nämns behovet i KGSt-rapporten Öffentliche Bibliothek från 1973 

och i Bibliotheksplan 1973. 

 

I KGSt-rapporten (1973) används begreppet ”Informationsdienst” för referensarbete, som man 

numera anser vara en av de offentliga bibliotekens grundfunktion. Rapporten kräver en förstärkt 

utbyggnad av tjänsten, samt en planmässig organisation, med såväl passiva som aktiva tjänster.  
 

Die Öffentliche Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre 

Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger, zu 

informieren. Die Dienstleistung der Bibliothek besteht in der Sammlung, Erschließung, 

Bereitstellung und Vermittlung dieser Medien einschließlich eines Beratungs- und 

Informationsdienstes.
178

 

 

Die Öffentliche Bibliothek stellt Medien … zur Benutzung…zur Verfügung. Darüber hinaus berät 

sie die Benutzer und vermittelt planmäßig, fachgerecht und objektiv Informationen.
179

 

 

I Bibliotheksplan 1973, en strategiplan som gäller för hela Tysklands biblioteksverksamhet, 

formuleras liknade krav för de akademiska biblioteken. Där kallar man bland annat 

förmedlingen av information och litteratur en grundläggande förutsättning för utvecklingen av 

vetenskapet, det sociala, ekonomiska och politiska livet
180

. Därutöver förutser man en betydlig 

tillväxt av informationsbehovet. Man fastslår därför: 

 
Ein gut funktionierender, umfassender Literatur und Informationsdienst ist eine wichtige 

Gemeinschaftsaufgabe, die Bund, Länder, Kreise, Gemeinden, Gemeindeverbände und die 

gesellschaftlichen Gruppen gemeinsam zu erfüllen haben. Es entspricht der Dringlichkeit dieser 

                                                 
175

 Thun, Hans-Peter (1970). „At you Fingertip“? / Auskunfts- und Informationsdienst bei uns noch 

Entwicklungsland. Bücherei und Bildung, Jg. 22, Nr. 2/3, s. 64.  
176

 Buchholz 1971, s. 559.  
177

 Ernestus 1968, s. 25. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (innan 

Verwaltungsvereinfachung) (KGSt) är ett utvecklingscentrum för kommunala frågor. KGSt utvecklar rapporter och 

rekommendationer som kan bidra till en förbättring i ledning, kontroll och organisation av kommunala myndigheter 

och organisationer, som t.ex. folkbiblioteken. 
178

 Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.)(1973). Öffentliche Bibliothek: Gutachten der 

Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt). Ingår i Klingner, Edwin (Hrsg.) (1985). 

Auskunftsdienst an Öffentlichen Bibliotheken: Texte zu Theorie und Praxis, s. 19. 
179

 Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.)(1973), s. 20. 
180

 Deutsche Bibliothekskonferenz (1973). Bibliotheksplan 1973. Entwurf eines umfassenden Bibliotheksnetzes für 

die Bundesrepublik Deutschland, s. 9. 



37 

 

Aufgabe, die erforderlichen Einrichtungen sinnvoll zu entwickeln, Lücken zu schließen und die 

dafür notwenigen Mittel rationell einzusetzen.
181

 

 

Därutöver ges konkreta anvisningar för karaktären och sammansättningen av referensmaterial 

för alla typer av bibliotek.  

 

4.2.4 Avmattat interesse på referensarbete (1980 till mitten av 1990-talet) 

Den teoretiska diskussionen om referensarbetets konceptuella utformning spelade på slutet av 

70-talet inte längre någon större roll. Först 20 år senare på slutet av 90-talet skulle detta bli allt 

viktigare igen
182

. Men det betyder inte att det inte har förekommit några försök att främja ämnet 

under tiden. Det kom ut en rad bidrag, främst tidskriftsartiklar, som berör olika delaspekter av 

referensarbete som t.ex. referensintervju, statistik, referensbeståndet, online-databaser, 

offentlighetsarbete och situationsbeskrivningar på enskilda bibliotek
183

. Vidare har 

referensarbete sedan 70-talet blivit en fast beståndsdel i bibliotekarieutbildningen och den 

motsvarande universitetsutbildningen
184

. En egen kommission för referensarbete (”Kommission 

für Auskunftsdienst”) hade redan bildats 1966 inom Deutsche Biblioteksinstitut (DBI). 

Kommissionens uppgift var att utarbeta principer, förslag och praktiska hjälpmedel. Bland annat 

sammanställde man en grundbeståndslista över 2000 referensböcker under åren 1985-1986. 

Aktualiseringarna inom listans olika ämnesområden publicerades därutöver i tidskriften BuB. 

Olika fortbildningsseminarier organiserades och tillhörande material publicerades. År 1982 

började man utge ett materialpaket i flera delar för distansfortbildningar (”Lehrbriefe im 

Auskunftsdienst”). Brunhilde Lewe (1884) kritiserar i en artikel i BuB materialet för att vara för 

lite informativt och för ensidigt i och med att man inte tar hänsyn till referensarbetets hela 

bredd
185

. Därutöver nämner Lewe andra allmänna brister i hur referensarbetet behandlas i 

Tyskland. Hon kritiserar att referensarbete inte dokumenteras annat än lokalt, att det inte nämns 

i någon nationell biblioteksstatistik, att den inte diskuteras tillräckligt inom biblioteksvärlden, att 

de befintliga fortbildningskurserna inte är mångfacetterade nog och att det fram tills dess inte 

föreligger en enda lärobok. De tidskriftsartiklar och examensarbeten som behandlar 

referensarbete, och det finns det rätt många av, är enligt Lewe för fokuserade på vissa 

delaspekter och utgör endast en tillståndsbeskrivning, istället för att göra nödvändiga 

grundläggande utsagor över referensarbetets funktion och ställning.
186

 Hon önskar fler rapporter 

grundade på erfarenhet och praktiken (”Erfahrungsberichte”), som de föreligger för andra 

arbetsområden inom biblioteket. Lewe utgav sedan 1999 den enda läroboken för referensarbete 

på offentliga bibliotek som finns i Tyskland. Några år tidigare 1991 kom redan Hans Sträters 

bok Beratungsinterviews – Praxis und Beratung in Bibliotheken und Informationstellen. Sträters 

fokuserar dock huvudsakligen på referensintervjun, alltså den kommunikativa processen. 

 

Passande till Lewes kritik publicerades 1994 en ny strukturplan, utgiven av Bundervereinigung 

Deutscher Biblioteksverbände Bibliotheken ’93: Strukturen Aufgaben, Positionen
187

. I motsats 
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till rapporterna som gavs ut 20 år tidigare spelade referensarbete i denna rapport numera en 

underordnad roll: ”Das Strukturpapier ’Bibliotheken 93’ fällt hinsichtlich des 

Informationsdienstes hinter die bereits zwanzig Jahre zuvor formulierten Einsichten zurück.”
188

 

Hermann Rösch utöver stark kritik på rapporten och kritiserar särskilt att den inte innehåller en 

enhetlig, teoretiskt motiverat koncept för referensarbete och att man inte tog hänsyn till 

referensarbetets olika kvalitativa och typologiska funktioner. Han anmärker vidare att rapporten 

framförallt angående forsknings- och specialbiblioteken endast ger få specifika detaljer av hur 

referenstjänsten konceptuellt ska vara utformad.
 189

  

 

4.2.5 Nyvaknat intresse på referensarbete (slutet av 90-talet) 

Efter några år med avtagande intresse för referensarbete växte ett starkare engagemang fram i 

slutet av 1990-talet. Beviset för detta kan man bland annat se i Lewes lärobok som gavs ut 1999 

och i ett temanummer i BuB (1998), som har en utgåva tillägnat ämnet ”Auskunftsdienst”. 

Orsaken för detta nyvaknade intresse ser Kirsten Heinrich i artikeln ”Auskunfts-Bibliothekar” – 

”Bestands-Bibliothekar” oder Beruf zwischen Jammertal und Zukunftsangst (1997) bland annat 

i en ökande osäkerhet inom bibliotekariekåren som uppstod till följd av den snabba teknologiska 

utvecklingen och det därav resulterande informationsöverflödet, nya tekniska krav och 

konkurrerande tjänster. Man blev rädd att bibliotekarieyrket mister sin betydelse.
190

 En utväg ur 

denna osäkerhet ser Heinrich i den amerikanska vägen, den förbehållslösa koncentrationen på 

användarservicen
191

. För de tyska biblioteken skulle det betyda att flytta sin dåvarande 

tyngdpunkt i arbetet från förvärv och organisation av samlingarna till en starkare koncentration 

på användarservicen. Heinrich sammanfattar i en tabell (tab. 2) rätt översiktligt vilka uppgifter 

biblioteken och bibliotekarien har i slutet av 90-talet, vilka de hade tidigare och i vilken riktning 

de kommer behöva utveckla sig. 

 

 

 

Biblioteken 
var/är/ kommer bli 

Bibliotekariens uppgift 
 

Då kunskapslager 
kulturort 

beståndsorienterad 

samlare, tänkare 
folkbildning 

läsvägledning 

Nu allmänbildning 
kulturcentrum, mötesplats 
bok- och medieorienterad 

läsglädje 
läsfrämjande 
socialadvokat 

Framtiden kultur- och mediacentrum 
virtuell/real 

grundförsörjning 
av information 

informationsnavigator 
professionell rådgivning 

mediekompetens 
användarorientering 

Tab 2. Yrkesidentitetens förändring („Umorientierung des beruflichen Selbstverständnisses“),  

Heinrich 1997, s. 256 [egen översättning]. 

 

Enligt Heinrich var biblioteken tidigare framför allt en plats där man samlar kunskap 

(”Wissenspeicher”) och i första hand var koncentrerad på beståndet: ”Bibliothekare hatten den 

Ruf, Sammler, Denker und Kulturschützer zu sein”
192

. Bibliotekariens uppgift var att föra 
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läsaren till den ”goda” boken och att förmedla ”Volksbildung”. På senare tid har biblioteken 

utvecklat sig till ett offentligt kulturcentrum, en mötesplats och plats för kommunikation. 

Koncentrationen ligger fortfarande på samlingarna, men bibliotekariens uppgift är nu snarare att 

främja läsandet: ”Lesevergnügen und Leseförderung zu vermitteln”
193

. Framtidens bibliotek 

definierar hon som ett kultur- och mediacentrum med virtuell och reell tillgänglighet för alla. 

Bibliotekariens uppgift kommer likna den av en informationsnavigator och det blir nödvändigt 

att erbjuda professionellt stöd och rådgivning, samt ett mediekompetent och användarorienterat 

arbete.
194

  

 

Vilken status referensarbete i praktiken hade på slutet an 90-talet, beskrivs på ett satiriskt men 

träffsäkert sätt av Michael Reisser på ledarsidan till BuBs temanummer om referensarbete. 

  
Hinz und Kunz machen Auskunftsdienst – auf dieses Konzept für Auskunft und Beratung 

beschränkt sich immer noch der überwiegende Teil deutscher Bibliotheken. Die Auskunft wird 

weniger nach fachlicher Qualifikation besetzt – diese wird sozusagen mit dem Bibliothekars-

Diplom verliehen-, sondern überwiegend nach Verfügbarkeit der Mitarbeiter neben ihrem 

„eigentlichen“ Aufgabenschwerpunkt. Oder frei nach Marx: Morgens mach ich Bestandaufbau, 

mittags Öffentlichkeitsarbeit und in der Spätschicht zwei Stunden Auskunftsdienst – letzteres 

vielleicht nur einmal pro Woche.
195

 

 

Reisser utövar kritik på den så kallade rotationsprincipen (”Rotationsprinzip”), en på de flesta 

biblioteken praktiserande organisationsform, där bemanningen av referensdisken sker efter 

personalens tillgänglighet. I princip betyder det att alla någon gång får stå i informationsdisken, 

om de är tillräckligt kvalificerade eller inte. Det betvivlas starkt om det är rätt väg för att nå en 

jämn kvalitet och hög nivå på tjänsten. En lösning ser han i specialiseringen till särskilt 

utbildade referensbibliotekarier, som det praktiseras i USA.
196

 BuBs temanummer innehåller 

vidare en rad olika bidrag från bibliotek som till viss del redan har infört en sådan specialisering, 

men också från bibliotek som håller fast vid rotationsprincipen, och som istället visar upp 

möjligheter av hur nackdelarna från denna organisationsform kan kompenseras. I BuBs 

inledning sammanfattas det sedan: ”Ob nun spezialisiert oder rotierend: Es wird deutlich, daß 

die Online-Herausforderung ein gründliches Überdenken tradierter Konzepte notwendig 

macht“
197

. 

 

Tidskriften innehåller också Herman Röschs artikel Informationsdienst in Bibliotheken – das hat 

uns gerade noch gefehlt! Gedanken zur Aktualitet eines alten Hutes (1998), i vilken han 

hängivet pläderar för en genomtänkt konception av användarservicen och ett nationellt 

samarbete mellan biblioteken för att kunna förbättra och effektivisera denna service. I likhet 

med Heinrich ser även Rösch, med hänsyn till de senaste teknologiska utvecklingarna, behovet 

av ett paradigmskifte från ”der bloßen Bestandsorientierung zur Benutzerorientierung bzw. 

Kundenorientierung”
198

. Servicen på biblioteken ska enligt Rösch rikta sig till användarens 

behov och kontinuerligt anpassas därefter. De två bibliotekariska grundfunktionerna som länge 

stod i centrum ”Bestandsaufbau” och ”Bestandserschließung” ska nu istället rätta sig efter den 

hittills försummade funktionen ”Bestandsvermittlung”, eller med en mer modern term sagt 

informationsförmedling (”Informationsvermittlung”).
199
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I artikeln Amerika – hast Du es besser? Auskunftsdienst hüben und drüben: Das ”Information 

Center” der New Haven Free Public Library, Connecticut (1998) ur samma utgåva letar Kirsten 

Heinrich efter en förklaring till varför referensarbete i amerikanska bibliotek har en så mycket 

större betydelse än på tyska bibliotek. Som grund anges vanligtvis finansiella skäl dvs. numera 

knappa resurser, som leder till sämre utrustning av medier och personal på tyska bibliotek. Detta 

vill Heinrich inte acceptera som avgörande grundorsak. Hon ser också orsaken i 

organisationsformen, den redan nämnda rotationsprincipen. För övrigt hittar hon emellertid inte 

många andra förklaringar i den befintliga litteraturen för varför just referensarbete i Tyskland 

har så svårt att etablera sig som en legitim bibliotekarisk uppgift. Brist på teoretiska 

överläggningar kan inte vara orsaken. Heinrich tycker vidare att det hänvisas allt för ofta till de 

olika traditionerna i tyska och anglo-amerikanska bibliotek, utan att det ges några specifika 

detaljförklaringar.
200

 

 

En forskare som kan ge lite ljus i mörkret, vad gäller skillnaden mellan tyska och amerikanska 

bibliotek, är den amerikanska germanisten och bibliotekarien Dale Askey. Under en ettårig 

studieresa fick Askey lära känna de tyska forskningsbiblioteken. Lockad av ”significant 

collections of both great scholary and material value”
 201

 blev han så besviken på bibliotekens 

service att han ansåg sig tvungen att skriva en artikel om sina upplevelser: Academics Abroad: 

Conducting Scholarly Research in German Libraries (2001). Kvaliteten på den tyska 

användarservicen uppfattar han som väldigt otillfredsställande i jämförelse med den 

amerikanska och han kände sig allvarligt besviken på den tyska servicementaliteten: ”Our 

experiences with the policies and practices of the libraries in which we worked were rather 

disturbing.”
202

 De största hindren som enligt honom håller bort användaren från utnyttjandet av 

bibliotekens samlingar är: ”closed stacks, obtuse card catalogs, a lack of expert reference 

assistance, indifferent customer service and a host of restrictive policies.”
203

 Enligt Askey beror 

bristen på användarorientering och den bristfälliga servicekvalitén på två väsentliga faktorer. 

Den första är 

 
... the lack, in Germany, of reference librarians of the type commonly found in the United States. 

… This combination of reference training and subject expertise, a common element of reference 

desks in the U.S., is what distinguishes library service from the German model.
204

 

 

Askey hänvisar till de olika utbildningssystemen i Tyskland och USA. Han exemplifierar 

situation på de större, lite äldre forskningsbiblioteken, som han har undersökt
205

. Det finns två 

typer av bibliotekarier på tyska forskningsbibliotek, ”Diplom-BibliothekarInnen” som har en 

diplom-examen i biblioteksvetenskap från högskola eller universitet och det finns bibliotekarier 

i högre tjänst (”im höheren Dienst”), som utöver bibliotekarieexamen har ett avslutat studium i 

ett annat ämne. Bibliotekarien ”im höheren Dienst”, brukar arbeta som ”Fachreferent” 

(”ämnesbibliotekarie”). En ”Fachreferent” är ansvarig för sitt ämnesområde och har många olika 

arbetsuppgifter, som omfattar ”Bestandserwerbung, Bestandserschließung und 

Benutzerbetreuung”
206

. I praktiken är det dock de första två uppgifterna, dvs. beståndet som det 
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läggs mest vikt på. Användaren kommer sällan i kontakt med ämnesbibliotekarierna eftersom 

det oftast inte är dem som står i referensdisken, utan det är en diplombibliotekarie. Skulle man 

vilja utnyttja ämnesbibliotekariens fackexpertis skulle denne behöva kallas fram ur sitt kontor, 

vilket utgör en ganska stor barriär och kan avskräcka många användare
207

. Enligt Askey är det 

på amerikanska bibliotek precis tvärtom, då arbetar istället bibliotekarierna som har två 

examina, dvs. ämnesbibliotekarien, vanligtvis i referensdisken. Därutöver specialiserar sig 

blivande bibliotekarier redan under utbildningen på ett kunskapsområde, antingen ”technical 

services” (t.ex. katalogisering) eller ”public services”(t.ex. referensarbete). Vilket gör att 

referensbibliotekarie i USA är som ett yrke i sig, som det specifikt efterfrågas i jobbannonser. 

Detta är enligt Askey i Tyskland än så länge otänkbart, även om det finns kurser i 

informationsförmedling inom bibliotekarierutbildningar, så är dessa långt ifrån så omfattande 

som dem i USA och inte heller söker man särskilt efter en referensbibliotekarie i 

jobbannonser.
208

 

 

En annan förklaring till referensarbetets olika anseende ser Askey i de kulturella skillnaderna, 

särskilt vad beträffar de båda ländernas finansieringspolitik. 

 
... American libraries are service-oriented, while German libraries are collection-centered. … In 

general, American libraries, out of a concern for their continued funding from the state or 

sponsoring institution, have evolved into organizations constantly looking for novel ways to serve 

their user populations.
209

 

 

Enligt Askey är tyska bibliotek helt klart beståndsorienterade, vikten ligger företrädevis på 

förvärv, organisation och bevarande av samlingarna. Amerikanska bibliotek är däremot 

serviceorienterade. Det faktum att tyska bibliotek länge inte behövde ändra på sitt arbetsätt 

förklarar han med att de inte var lika utsatt för finansiellt tryck som de amerikanska, som står i 

stark konkurrens om finansiella medel med andra institutioner. För att hävda sin position och 

klara sig genom finansiella kristider försöker amerikanska bibliotek, såväl forsknings- som 

offentliga bibliotek, göra sig ovärderliga för användaren och detta görs i huvudsak genom en så 

god service som möjligt. Beståndet spelar naturligtvis också en roll, men mest avgörande för 

bibliotekens rykte är användarens erfarenhet och upplevelse med bibliotekens service (”user 

satisfaction”).
 210

 Enligt Askey har tyska bibliotek inte haft ett lika stort behov att hävda sin 

position för användare och finansiärer, då det i motsats till USA fortfarande finns övertygelsen 

att kulturinstitutioner spelar en viktig roll i samhället
211

. Men inte heller i Tyskland flödar 

pengarna obegränsat till landets kulturinstitutioner. Redan 1985 varnade Klinger för att 

bibliotekarien får akta sig för att inte förlora sin ställning: ”ihm der Ast abgesägt wird auf dem 

er sich für sich für alle Zeiten so bequem eingerichtet zu haben glaubt”
212

. Han anser att även 

tyska bibliotek behöver hitta argument för att bevisa att de är oumbärliga institutioner för 

samhället, annars riskerar de ”in ihrer Funktion eingeschränkt, ja überhaupt in Frage gestellt und 

geschlossen zu werden”
213

. Trots liknande varningar från flera håll kom insikten, föga 

förvånande, på tyska bibliotek rätt långsamt. 
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4.2.6 Digitala referenstjänster (2000-talet) 

Herman Rösch menar i artikeln Digital Reference in Deutschland – Überblick und spezifischer 

Kompetenzbedarf (2003) att det som Askey säger beträffande service till användaren fortfarande 

gäller för en del bibliotek i Tyskland i början av 2000-talet. Men att de flesta tyska biblioteken, i 

och med att den allmänna servicementaliteten i det tyska samhället ökar
214

, försöker sedan en tid 

tillbaka hitta anslutning till utvecklingen som har skett i andra länder i hänseende till service i 

allmänhet och referensarbete i synnerhet
215

. En annan anledning är de tekniska förändringarna, 

som påskyndar en omvärdering.  

 

Rösch är en av de första tyska forskarna som utförligt skriver om digitala referenstjänster. Han 

gav ut ett flertal artiklar, där han beskriver olika typer av digitala tjänster dess 

utvecklingsperspektiv och hur de har integrerats på tyska bibliotek
216

. Enligt honom har även de 

nya formerna av kommunikation med användaren tagits emot försiktigt och med lätt 

fördröjning, även om internet ganska tidigt hade integrerats på tyska bibliotek. Rösch leder detta 

tillbaka till det allmänt svaga interesset för referensarbete på tyska bibliotek. På 90-talet 

upptäckte man likväl e-postens möjligheter, fastän mer i mening av ett tekniskt hjälpmedel. Det 

tog ett tag tills de första biblioteken upptäckte potentialen av vad en elektronisk referenstjänst 

kan erbjuda. Med tiden integrerades sedan, om än rätt långsamt, antingen en e-postadress eller 

ett webbformulär på bibliotekens hemsidor.
217

 År 2003 fanns även för tyska förhållanden i 

närapå avantgardistisk manér (” in gerade zu avantgardistischer Manier”)
218

 en referenstjänst via 

chatt på några få universitetsbibliotek. Länge var dessa digitala tjänster dock rätt undangömda 

på bibliotekens hemsidor, vilket föranledde Ingeborg Simon att fråga Warum verstecken Sie 

sich? Warum fragen Sie nicht? (2006) i titeln till hennes undersökning om referensarbete via e-

post på tyska forsningsbibliotek. Hon konstaterade att de flesta bibliotek levererar utmärkt 

service när det gäller sökning och förmedling av användbar och kvalitativt hög information. 

Men att många bibliotek gör det extremt svårt för sina användare att hitta e-post-tjänsten på 

bibliotekets hemsida, vilket leder till att endast få användare tar tjänsten i anspråk
219

. Andra 

forskare som Klostermann (2007) bekräftar detta, men ser därutöver även brister i svarens 

kvalitet
220

. 

 

Ett viktigt projekt som bidrog till utvecklingen och populariseringen av digitala referenstjänster i 

Tyskland är Deutsche Internetbibliothek (DBI), som bredvid en strukturerad länksamling i form 

av en webbkatalog även erbjuder referensarbete via e-post
221

. Tjänsten kan jämföras med 

Bibblan svarar i Sverige. Deutsche Internetbibliotek började som ett samarbete av flera 

offentliga bibliotek. Numera består den av ett nätverk (”Kooperationsverbund”) av över 50 såväl 

offentliga som forskningsbibliotek. Den aktuella situationen är emellertid att webbsidan efter 

drygt tio år i funktion kommer läggas ner i och med den 31 december 2013. Orsaken är kraftigt 
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sjunkande sidvisningar i webbkatalogen samt en stadigt minskad intensitet i användningen av 

DIBs e-post-referenstjänst, därför anser man det inte som lönsamt att upprätthålla sidan.
222

  

 

Inspirerad av DIB slog sig fler och fler tyska biblioteket tillsammans och integrerade en 

kooperativt driven referenstjänst på sina hemsidor
223

. Tjänsten erbjuds på varje deltagande 

bibliotek, men bearbetningen av de ingående frågorna sker kollektivt med hjälp av ett program 

som vidarebefordrar förfrågningar till tjänstgörande bibliotekarie. Fördelen är att man på det sätt 

bättre kan utnyttja de tillgängliga specialkunskaperna och de totala, till förfogande, 

personalresurserna. År 2004 startade den första tjänsten InfoPoint, ett samarbete mellan 

bibliotek av olika storlekar och inriktningar, bl.a. deltar Deutsche Nationalbibliothek (DNB). En 

annan sammanslutning är DigiAuskunft, där 69 offentliga bibliotek och forskningsbibliotek 

besvarar användarens frågor via e-post. QuestionPoint är en internationell, flerspråkig digital 

referenstjänst, i vilken även ett flertal tyska bibliotek deltar i. En mailinglista, RABE - Recherche 

und Auskunft in bibliothekarischen Einrichtungen, där (referens-)bibliotekarier kan vända sig 

för att få hjälp av andra bibliotekarier med svårlösta referensfrågor, hade redan inrättats 1998 

och utnyttjades flitigt
224

. 

 

I samband med det ökande allmänna intresset för referensarbete i Tyskland under 00-talet 

genomfördes en rad undersökningar, som granskade olika aspekter av referensarbete. Särskilt 

intresserade var forskarna av de elektroniska tjänsterna, framförallt de kooperativa. För att 

kunna ge en kort överblick över variationen av ämnen vill jag nämna ett urval av dessa arbeten 

här. Christine Gläser undersökte om och hur en referenstjänst via chatt kan implementeras på 

tyska bibliotek i Elektronischer Auskunftsdienst im Echtzeitbetrieb: Chatangebote in anglo-

amerikanischen Bibliotheken – Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf deutsche Bibliotheken 

(2001). Sonja Härkönen lät sig inspireras av de amerikanska initiativen för att pröva om dessa 

kan överföras till tyska bibliotek i Bibliothekarischer Auskunftsdienst im Informationsverbund – 

Digital Reference Konsortien i USA (2003). I Digitale Auskunft in Bibliotheken. Eine 

vergleichende Evaluation zwischen ausgewählten digitalen Auskunftsverbünden (2007) 

evaluerade Jürgen Klostermann olika tyska och internationella referensförbund, för att kunna 

jämföra hur långt man har kommit i Tyskland med sina ansträngningar. Ett intressant arbete är 

även Anne Christensens Virtuelle Auskunft mit Mehrwert: Chatbots in Bibliotheken (2008). 

Christensen analyserar hur så kollade chatbots fungerar i kommunikationen med användaren. I 

B.I.T.onlines band Was für ein Service! Entwicklung und Sicherung der Auskunftsqualität von 

Bibliotheken (2007) finns därutöver en hel samling med texter som på ett eller annat sätt 

behandlar olika standards och koncept för referensarbete, samt utvecklingen och 

säkerställningen av referensarbetets kvalitet. 

 

Strax efter millennieskiftet lanserade Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB) 

och Bertelsmann Stiftung ett initiativ som kallades för ”Bibliothek 2007”. Projektet kan anses 

som den tredje inflytelserika stationen i nationell biblioteksplanering efter Bibliotheksplan 73 

och Bibliotheken ’93. Projektets mål var att utarbeta rekommendationer för den framtida 

strukturen av det tyska biblioteksväsendet. Efter en utvärdering av det tyska 

bibliotekslandskapet och en best-practice-research i länder med förebildliga bibliotekssystem 

bland dem Danmark och Finland, ledde projektet till strategidokumentet Bibliothek 2007 (2004). 

Dokumentet nämner inte alls referensarbete, men man tillskriver biblioteken, som nu anses vara 
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”Informations- und Wissensmanager auf allen Stufen der individuellen Bildungsbiographie”
225

, 

förmågan att leda användaren tillrätta i informationsöverflödet: ”Qualität, Aktualität und 

Zuverlässigkeit von Informationen erkennen zu können verlangt Erfahrung und Expertise. 

Bibliotheken verfügen über diese Professionalität – Informationsmanagement ist ihr eigentliches 

Metier“
226

. Man beklagar dock att biblioteken uppfyller sin funktion som 

„Informationsdienstleister“ för folk och vetenskap till största del utanför den politiska och 

offentliga kännedomen, varav man i andra länder har kommit betydligt längre än så, bl.a. genom 

en kraftigare förankring av biblioteken i utbildningssystemet. Bibliotekens uppgift vad gäller 

tillhandahållande och förmedling av information beskrivs numera som följande: 

 
Information muss aufbereitet werden. Bibliotheken bieten Orientierung in der Informationsflut. Sie 

strukturieren Informationen, bereiten sie zielgruppengerecht auf und geben Navigationshilfen in 

realen und virtuellen Medienwelten. Sie beschaffen, erschließen, archivieren und erhalten 

gedruckte wie elektronische Literatur- und Informationsbestände. Bibliotheken leisten einen 

wesentlichen nationalen Beitrag zur Publikation und zur Strukturierung elektronischer 

Netzangebote im nicht-kommerziellen und wissenschaftlichen Sektor.
227

 

 

År 2009 gav Bibliothek 2007 ut ett litet häfte, som innehåller ”21 gute Gründe für gute 

Bibliotheken”. En av orsakerna är ”14. www.frag-die-bibliothek.de”. Även om titeln antyder det 

så menas inte endast digitala referenstjänster eller DIB, som adressen länkar till, utan 

referensarbete i allmänhet. Man säger att om användaren vill ha kort faktainformation så kan 

denne numera vända sig till Wikipedia eller andra tjänster, men vill man veta mer om ett ämne 

eller vill genomföra en större undersökning så är man i bättre händer på biblioteketet. I häftets 

sista punkt ”21. Sorry, Leute, aber: Information muss man lernen” betonas även biblioteken 

förmåga att lära ut informationskompetens.
 228

 

 

4.2.7 Sammanfattning 

Man kan sammanfatta att referensarbete sedan 60-talet har utvecklat sig från att vara det så 

kallade ”Sorgenkind im bundesdeutschen Bibliotekswesen“
229

 till en allt mer självklar 

beståndsdel på tyska bibliotek. Gradvis insåg man även i Tyskland att ett bibliotek behöver vara 

en serviceinriktad verksamhet som inte endast tillhandahåller information utan också agerar 

användarorienterat. Även om insikten kom förhållandevis sent.  Engagemanget av några särskilt 

aktiva forskare som Ernestus, Klinger, Lewe och Rösch har säkerligen bidragit till en 

omorientering. Den tyska forskningslitteraturen kring referensarbete i allmänhet innehåller 

mycket kritik och flera appeller för en påskyndad utveckling, men också konkreta förslag på 

förändringsmöjligheter. Som förebild togs de utvecklingar som redan har skett i andra länder. En 

av de största punkterna som kritiseras är att referensarbete på tyska bibliotek saknar ett teoretiskt 

underlag, dvs. ett genomtänkt koncept. Det finns inga särskilda bibliotekarier, som är 

specialiserade på referensarbete, utan referensarbete utförs oftast endast vid sidan av andra 

arbetsuppgifter. 

 

Den största skillnaden till andra länder, som exempelvis USA, har alltid varit, att tyska bibliotek 

länge höll kvar sitt samlingsorienterade fokus, vikten låg och delvis fortsatt ligger företrädesvis 

på förvärv, organisation, bevaring och förmedling av samlingarna. Servicen gentemot 
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användaren spelar traditionellt inte en så stor roll. Först så sent som i slutet av 90-talet skedde en 

allvarlig nyorientering. Innan dess, från och med 60-talet, fanns bara en ren teoretisk debatt 

kring referensarbete som inte hade någon större inverkan på praktiken. 

 

Man hittar få konkreta svar i litteraturen som kan förklara avståndet i utvecklingen till de andra 

länderna. För det mesta nämns rätt allmänt de olika bibliotekstraditionerna. Andra orsaker som 

det ibland hänvisas till är Tysklands särskilda historia, knappa resurser, den allmänt låga 

servicementaliteten i Tyskland och bibliotekens inre organisationsform. På ett eller annat sätt 

har alla dessa faktorer bidragit till att de tyska biblioteken haft det svårt att etablera sig som en 

självklar plats där användaren kan vända sig till för att få hjälp i sin informationssökning. Det är 

följaktligen föga förvånande att som jag själv inledande beskriver samt som många andra i 

Tyskland inte förväntar sig en sådan service av biblioteket. För att hävda sin position i 

informationssamhället har det dock blivit allt viktigare att förankra medvetenheten om detta i 

bredare användarkretsar. Den amerikanska vägen, den ovillkorliga koncentrationen på 

användarservicen började därför på senare tid även i Tyskland betraktas som en lösning. 

 

I likhet med Sverige kan man även i Tyskland urskilja distinkta faser i referensarbetets 

utveckling samt i den tillhörande diskussionen i litteraturen. Det har dock visat sig vara en aning 

svårare att identifiera viktiga nyckelord som beskriver innehållet i diskussionen. Ett försök att 

sammanfatta stationerna ska göras trots allt. 

 

1. Utgångssituationen efter 1945, ”Beratung” står i fokus (1945 till mitten av 1960-talet) 

 

 Beratungsdienst, Leserberatung, Ausleihberatung, Volksbildung, Leselenkung, 

Volksbücherei, Thekenbücherei 

 

2. Uppkomsten av de första teoretiska diskussionerna (slutet av 1960 till 1970-talet) 

 

 Informationsbibliothek, Informationszentrum, Freihandbibliothek, planerische Initiativen, 

theoretische Konzepte 

 

3. Avmattat interesse på teoretiska koncept, ökande koncentration på referensbeståndet och 

vissa delaspekter av referensarbete (1980 till mitten av 1990-talet) 

 

 Auskunftsmittel, Datenbanken, Qualität, Kommunikation, Auskunftsgespräch 

 

4. Omorientering från beståndet till användarservicen (slutet av 1990-talet) 

 

 Benutzerorientierung, Benutzerservice, Informationsvermittlung, Organisation, 

Rotationsprinzip 

 

5. Digitala referenstjänster (2000-talet) 

 

 Digitale Auskunftsdienste, Informationsverbund, Informationsnavigator, Medienzentrum, 

Informationskompetenz 

 

Undersökningens andra del ger förhoppningsvis upplysning om, om dessa perioder även 

återspeglas i utvärderingen av den tyska tidskriften Buch und Bibliothek. 
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5. Referensarbete i BBL och BUB - resultat av 

innehållsanalysen 

Efter att ha granskat litteraturen med hänsyn till hur referensarbete har utvecklat sig i de båda 

länderna och hur det har diskuterats i dessa texter, vill jag nu undersöka hur referensarbete har 

diskuterats i texter från två branschtidskrifter som är riktade mot praktiskt utövande 

bibliotekarier. 

 

I ett första steg beskriver jag materialet från de båda bibliotekstidskrifterna med hjälp av några 

mer uppenbara kriterier, som exempelvis typ av text och antalet texter per årtionde. På det sättet 

får man ett första intryck i hur materialet är uppbyggt, samt när och hur mycket referensarbete 

har diskuterats. I ett nästa steg ser jag på de enskilda teman och aspekter av referensarbete, som 

behandlas i texterna, för att sedan i ett sista steg kunna titta på eventuella mer latenta åsikter om 

referensarbete. 

 

5.1 På vilket sätt och hur ofta behandlas referensarbete? 

Efter genomgången av de båda tidskrifterna, BBL och BuB, fick jag ett empiriskt underlag av 66 

texter ur BBL och 86 texter ur BuB. En uppställning av alla texter som ingår i undersökningen 

finns i bilaga 2 för BBL och i bilaga 3 för BuB. Texterna är sorterade efter utgivningsdatum och 

ordningsföljd i tidskriften. På detta sätt var det lättare att följa och identifiera förändringar under 

undersökningsperioden. Varje text i listan är försedd med respektive tidskrifts initial och ett 

nummer för att enklare kunna hantera citat och hänvisningar. Referenser anges inte längre i 

fotnoter utan i parantes. Den första och därmed äldsta artikeln ur Biblioteksbladet fick till 

exempel identifieringsnumret BBL 1.  

 

Materialet består av längre artiklar och kortare notiser, recensioner, debattinlägg och 

kommentarer, samt sammanfattningar från konferenser och seminarer. Det finns även tre texter i 

vilken man närmar sig ämnet referensarbete på ett fiktivt sätt, i form av dikt och ett utdrag ur en 

roman (BBL 63, BuB 42, BuB 82). Hur materialet i BBL och BuB fördelas över typ av text 

visas i tabell 3. 

 

Typ av text Artikel Konferens  Debatt Notis Recension Fiktion 

BBL 35 8 9 7 6 1 

BuB 50 19 8 4 3 2 
Tab. 3 Antal texter efter typ av text 

 

Texterna är till övervägande del längre artiklar, vilket var ganska förväntat. Dessa utgör i båda 

tidskrifter lite mer än av hälften av materialet. Det som överraskade en aning är det höga antalet 

konferens- och seminariesammanfattningar i BuB (19 texter), som utgör nästan en fjärdedel 

(22%) av texterna. Särskilt texterna från 1970-talet hade denna form (11 texter), vilket väcker 

förmodan att rätt många arrangemang som handlade om referensarbete ägde rum på den tiden 

och att det även var av intresse att återge deras innehåll i BuB. Det förhållandevis höga antalet 

debattinlägg i BBL (9 texter) beror till stor del på 1990-talets diskussion kring referensarbetets 

kvalitet. Janssons rapport Det här var svårt väckte stort uppseende i biblioteksvärlden och 

rapportens innehåll diskuterades häftigt under året 1996 i BBL genom flera debattinlägg (7 

texter), men även genom längre artiklar. 
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Betraktar man fördelningen per bibliotekstyp, det vill säga vilken typ av bibliotek de enskilda 

texterna refererar till, blir det tydligt att texter angående referensarbete på folkbibliotek såväl i 

BBL som i BuB överväger (Tab. 4). 

 

Typ av bibliotek Folkbibliotek Forskningsbibliotek Alla typer 

BBL 45 3 18 

BuB 55 10 21 
Tab. 4 Antal texter efter typ av bibliotek 

 

Texter om referensarbete på forskningsbibliotek är i BBL nästan obefintliga (3 texter). I BuB 

finns några stycken fler (10 texter), men då har jag även räknat med texter om special- och 

universalbibliotek. I BBL fanns inga texter alls som handlar om dessa typer av bibliotek. Med 

kategorin ”alla typer” menar jag texter, som refererar till både folk- och forskningsbibliotek eller 

som är så allmänt hållna att ingen särskild bibliotekstyp specificeras. Dessa utgör drygt en 

fjärdedel av texterna i båda tidskrifterna.  

 

Man kan konstatera att referensarbete på folkbibliotek tydligt dominerar diskussionen i såväl 

BuB samt ännu tydligare i BBL. Interesset på forskningsbibliotek är däremot återhållsamt, vilket 

bekräftar det första intrycket jag fick vid genomgången av forskningslitteraturen, i vilken på 

samma sätt huvudsakligen referensarbete på folkbibliotek betraktas och där också den tyska 

litteraturen visar en aning större mångfald. Förmodligen såg man på folkbiblioteken det största 

behovet av en diskussion. En förklaring för 60- till 80-talet är den allmänna fokusen på 

folkbiblioteket som informationscentral, som ägde rum i båda länderna och som ledde till ett 

större interesse för referensarbetets utformning och funktion på just folkbiblioteken. Möjligtvis 

har tidskrifterna allmänt ett större fokus på folkbibliotek, även om det sägs att alla typer av 

bibliotek betraktas. Men detta är endast ett antagande. 

 

Betraktar man antalet artiklar fördelat över hela undersökningsperioden publicerades 

genomsnittligt ungefär en till två artiklar per år som handlar om referensarbete (BBL 1,2 och 

BuB 1,6 texter). Vissa årgångar innehöll inga artiklar alls, andra år var det däremot desto mer. 

Tabell 5 visar hur artiklarna i båda tidskrifterna fördelar sig över årtionden. Man får bortse från 

2010-talet, då det vid undersökningens genomförande endast ha gått tre och ett halvt år av detta 

årtionde och därför inte riktigt kan jämföras. 

 

Årtionde 60-talet 70-talet 80-talet 90-talet 00-talet 10-talet 

BBL 0 3 19 22 17 5 

BuB 5 24 19 19 16 3 
Tab. 5 Antal artiklar per årtionde  

 

Betraktar man texternas fördelning ser man att referensarbete inte började diskuteras i BBL 

förrän på 80-talet. På 60-talet kunde jag inte hitta några texter alls och på 70-talet endast tre. 

Från och med 80-talet ökade antalet artiklar dock betydligt. Många artiklar handlar om 

samhällsinformation och folkbibliotekens informationsuppgift, på grund av att detta framhävdes 

i olika statliga utredningarna på den tiden. Annars är teman i texterna under 80-talet ganska 

varierande. Antalet texter förblev sedan i fortsättningen relativt konstant, med en kort höjdpunkt 

på 90-talet (22 texter). Det förhållandevis höga antalet artiklar på den tiden beror ännu en gång 

på diskussionen om de nordiska kvalitetsundersökningarna. På 90-talet handlar totalt femton 

artiklar och debattinlägg om detta ämne. Tio av dessa, främst debattinlägg, utkom 1996 (BBL 

31-49) till följd av Janssons undersökning. På 00-talet publiceras däremot främst artiklar, som 

handlar om digitala referenstjänster, sammanlagt tolv av totalt sjutton texter betraktar detta 

ämne.  
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Man kan redan nu se att texterna i BBL ganska noga följer de faser som utarbetades tidigare i 

kap. 4.1. Man ser tydliga skillnader i de särskilda teman som diskuteras i vissa tidsperioder och 

hur fokusen på vissa ämnen ändrar sig över tiden. Likadant förhåller det sig med texterna i BuB. 

 

I BuB hittade jag endast några få artiklar på 60-talet (5 texter), vilket inte är så förvånansvärt, då 

diskussionen om referensarbete inte började förrän slutet av 60-talet. Desto fler texter finns 

däremot på 70-talet (24 texter), en tid där diskussionen kring informationsbiblioteket och 

referensarbetets konceptuella utformning var som störst. Nästan hälften av dessa texter är 

konferens- eller seminarsammanfattningar, som handlar om allmänna, mer grundläggande 

aspekter av referensarbete. På 80- och 90-talet ligger antalet texter jämt på 19 stycken. Teman i 

dessa texter är ganska varierande. 1998 utkom BuBs temanummer om referensarbete. Denna 

tidskrift innehåller åtta av de 19 artiklar som utkom på 90-talet. De flesta av temanumrets 

artiklar beskriver hur referensarbete utförs på ett särskilt bibliotek och hur tjänsten är 

organiserad. På 2000-talet överväger i likhet med BBL artiklar om digitala referenstjänster. 

 

Ser man på vem som skriver om referensarbete i de båda tidskrifterna blir det tydligt att 

diskussionen i BBL i stort sätt förs av några få skribenter. Lillemor Widgren, referensarbetets 

”fixstjärna” (BBL 22, s. 191) (11 texter) och Greta Renborg (7 texter) är de två bibliotekarier 

som har skrivit mest om referensarbete i BBL under 1900-talets andra hälft. Det är framförallt 

deras förtjänst att referensarbete blev uppmärksammat. Widgrens aktiva tid sträcker sig över tre 

årtionden, varav den första artikeln kom 1972 (BBL 1) och den sista 1996 (BBL 39). Renborg 

skrev sju artiklar som utkom under 80- och 90-talet. Såväl Widgrens som Renborgs artiklar 

handlar om referensarbete på folkbibliotek, tyngdpunkten ligger på folkbibliotekens 

informationsuppgift och referensarbetets mer grundläggande betydelse och funktioner. En annan 

skribent med många bidrag är Henriette Zorn. Sedan hon blev chefredaktör 2004 kom så mycket 

som åtta artiklar från henne, alla handlar om digitala referenstjänster. Hon följer framförallt 

Fråga bibliotekets och Jourhavande bibliotekets utveckling.  

 

Ett liknande övertag av några få författare finns inte i BuB. Det förekommer inte många artiklar 

som är skrivna av en och samma person. De flesta företräds med endast en eller inte mer än två 

artiklar. Men om man granskar texterna noga kan man även i BuB urskilja vissa skribenter som 

engagerade sig särskilt mycket för etableringen av referensarbete på tyska bibliotek, som t.ex. 

Hans-Peter-Thun (BuB 6, 20), Brunhilde Lewe (BuB 30, 37), Edwin Klinger (BuB 34) och 

Herman Rösch (BuB 58). Alla dessa personer hade redan tidigare nämnts av mig i historiedelen 

och bli ofta refererade till även av andra författare. 

 

Slutligen vill jag gå in på det faktum att jag kunde hitta fler texter i BuB än i BBL. Jag förklarar 

detta med att BuB som tidskrift är större i sitt omfång och generellt innehåller fler artiklar. Jag 

vill vara försiktig med att dra slutsatsen att referensarbete diskuteras mer i BuB än i BBL. Jag 

tyckte snarare att ämnet i båda tidskrifterna behandlas ungefär lika mycket eller lika lite, 

beroende på hur man vill se det. Referensarbete skulle behöva jämföras med ett annat ämne, för 

att kunna dra några slutsatser om antalet artiklar kan anses vara hög eller låg. Jag tycker dock att 

de undersökta tidskrifterna innehåller fler texter om referensarbete än förväntat, särskilt när man 

tänker på att det ofta beklagas i litteraturen att det inte finns tillräckligt många diskussioner 

kring ämnet. Det som därutöver är mer intressant än antalet artiklar är de olika aspekter och 

funktioner av referensarbete som diskuteras i de föreliggande artiklarna. För detta skiljer sig åt 

ganska mycket från land till land som vi kommer att se i nästa kapitel. 
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5.2 Vilka aspekter av referensarbete diskuteras? 

Efter genomgången av materialet visar det sig rätt snabbt vilka ämnen som diskuteras eller inte 

diskuteras i tidskrifterna, särskilt när man ställer båda tidskrifterna mot varandra. I tabell 6 för 

BBL och i tabell 7 för BuB har jag sammanställt de övergripande teman som identifierades i 

texterna. Kategorin, i vilken de flesta artiklarna kan inordnas, anförs först. En artikel kan 

förekomma i flera kategorier, när fler än ett tema i texten kunde urskiljas. 

 

Utformingen av kategorierna skedde på det sätt att jag började med att granska 

innehållsförteckningen av olika handböcker för referensarbete, vilket gjorde att jag fick ett första 

intryck av vilka områden som fanns. Därutöver hade jag nytta av resultaten från kap. 2.1, i 

vilken jag hade sammanställt de olika funktionerna av referenssamarbete, samt av 

litteraturstudien i kap. 4, som levererade en värdefull inblick i vilka och hur ofta särskilda teman 

i de båda länderna har diskuterats. Vissa ämnen tänkte jag redan från börja att de ska vara med, 

medan andra visade sig i efterhand efter granskningen av materialet.  

 

Tema Artikel Antal 

Utvärdering, statistik och kvalitet BBL 5, BBL 17, BBL 19, BBL 22, BBL 24, BBL 26, 

BBL 27, BBL 28, BBL 31, BBL 32, BBL 33, BBL 34,  

BBL 35, BBL 36, BBL 37, BBL 38, BBL 39, BBL 40,  

BBL 41, BBL 43, BBL 44, BBL 59 

 22 

Digitala referenstjänster BBL 46, BBL 48, BBL 49, BBL 50, BBL, 51, BBL 52,  

BBL 53, BBL 54, BBL 55, BBL 56, BBL 57, BBL 60,  

BBL 62, BBL 65 

 14 

Folkbibliotekens informationsuppgift BBL 2, BBL 4, BBL 6, BBL 7, BBL 10, BBL 15, BBL 16  7 

Utländska bibliotek BBL 17, BBL 18, BBL 22, BBL 27, BBL 28, BBL 43,  

BBL 46 

 7 

Datoriserade hjälpmedel BBL 11, BBL 13, BBL 20, BBL 21, BBL 30  5 

Information inom vissa områden BBL 2, BBL 6, BBL 9, BBL 14, BBL 16  5 

Informationsförmedling till vissa målgrupper BBL 17, BBL 41, BBL 42, BBL 45  4 

Marknadsföring BBL 57, BBL 61, BBL 64, BBL 66  4 

Referensfrågor BBL 1, BBL 19, BBL 20, BBL 63  4 

Referensmaterial BBL 11, BBL 12, BBL 15, BBL 25  4 

Referensprocess och kommunikation BBL 8, BBL 42, BBL 58, BBL 59  4 

Utbildning BBL 3, BBL 15, BBL 23  3 

Enskilda bibliotek BBL 1, BBL 12, BBL 18  3 

Telefonisk referenstjänst BBL 6  1 

Tab. 6 Texter sorterad efter ämnesområde (BBL) 

 

Jag utformade totalt 14 kategorier. Dessa är likadana för båda tidskrifterna bortsett från två 

stycken. Kategorin ”folkbibliotekens informationsuppgift” finns inte med i BuBs lista, där finns 

istället en kategori som heter ”allmänt”. Jag hittade i BBL förhållandevis många artiklar, där 

man diskuterade folkbiblioteken som samhällets informationscentral och jag ansåg därför att 

detta behöver definieras som en egen kategori. Denna kategori är dock ganska specifik för BBL 

och de svenska biblioteken. Beträffande BuB var det däremot nödvändigt att ha med en kategori 

som jag kallar ”allmänt”, på grund av de många artiklarna som diskuterar referensarbetets 

grundläggande funktioner och arbetsuppgifter. I de flesta fall betraktas flera aspekter av 
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referensarbete i en och samma text. Många texter är därutöver konferens- och 

seminariesammanfattningar. Kategorin ”allmänt” behövdes emellertid inte för det svenska 

materialet, även om några få texter kanske kunde inordnas i den.  

 

Tema  Artikel Antal 

Allmänt BuB 1, BuB 2, BuB 3, BuB 5, BuB 6, BuB 7, BuB 8,  

BuB 11, BuB 13, BuB 14, BuB 15, BuB 20, BuB 21,  

BuB 22, BuB 23, BuB 25, BuB 28, BuB 34, BuB 51,  

BuB 57, BuB 58, BuB 72  

 22 

Enskilda bibliotek BuB 9, BuB 10, BuB 38, BuB 44, BuB 46, BuB 49,  

BuB 54, BuB 55, BuB 59, BuB 60, BuB 61, BuB 62,  

BuB 63, BuB 64, BuB 65, BuB 71, BuB 73, BuB 74,  

BuB 75, BuB 76, BuB 77, BuB 86 

 22 

Utländska bibliotek BuB 1, BuB 2, BuB 9, BuB 10, BuB 16, BuB 22, BuB 44, 
BuB 45, BuB 48, BuB 49, BuB 52, BuB 52, BuB 56,  

BuB 60, BuB 72, BuB 73 

 16 

Digitala referenstjänster BuB 67, BuB 68, BuB 70, BuB 71, BuB 73, BuB 74,  

BuB 75, BuB 77, BuB 78, BuB 80, BuB 81, BuB 83,  

BuB 86 

 13 

Information inom vissa områden BuB 9, BuB 10, BuB 16, BuB 45, BuB 48, BuB 52,  

BuB 53, BuB 54, BuB 76 

 9 

Marknadsföring BuB 18, BuB 24, BuB 26, BuB 27, BuB 29, BuB 30,  

BuB 31, BuB 79 

 8 

Referensprocess och kommunikation BuB 17, BuB 19, BuB 35, BuB 36, BuB 42, BuB 43  6 

Utbildning BuB 33, BuB 37, BuB 39, BuB 40, BuB 41, BuB 66  6 

Referensfrågor BuB 2, BuB 46, BuB 47, BuB 82   4 

Datoriserade hjälpmedel BuB 50, BuB 54, BuB 55, BuB 69  4 

Utvärdering, statistik och kvalitet BuB 32, BuB 39, BuB 80, BuB 85  4 

Telefonisk referenstjänst BuB 44, BuB 52, BuB 56  3 

Referensarbete till vissa målgrupper BuB 4  1 

Referensmaterial   0 

Tab. 7 Texter sorterad efter ämnesområde (BuB) 

 

I kategorin ”enskilda bibliotek” ordnades in i texter där referensarbete i ett särskilt bibliotek 

betraktas, t.ex. referensmaterial på Sätra bibliotek i BBL 12 eller referensarbetets organisation 

på Stadtbibliothek Duisburg i BuB 38. Anmärkningsvärt är det faktum att i det svenska 

materialet endast tre artiklar refererar till ett särskilt bibliotek, varav BuB innehåller 22 sådana 

texter. Det tyska materialet innehåller därmed avsevärt fler exempel från praktiken. De flesta av 

dessa utkom efter 1990. Som skildrats tidigare i kap. 4.2.4 beklagade Lewe att det inte finns 

tillräckligt många beskrivningar grundade på erfarenhet och praktiken, detta verkar har ändrat 

sig på senare tid. 

 

Med kategorin ”utländska bibliotek” menar jag texter, i vilken referensarbete på ett bibliotek i 

ett annat land beskrivs, en utländsk undersökning refereras, eller utvecklingarna i ett annat land 

tagits som förebild. I BBL är dessa länder bl.a. Danmark (BBL 17, 18, 22) och Norge (BBL 27, 

28, 43), texterna handlar framförallt om de i båda länder genomförda kvalitetsundersökningarna. 

Endast text BBL 46 beskriver digitala referenstjänster på amerikanska bibliotek. I Tyskland 
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däremot skriver man framför allt om utvecklingarna i USA och Storbritannien, men även 

Nederländerna (BuB 56), Sverige (BuB 2) och Danmark (BuB 2) nämns. Det tyska materialet 

innehåller rätt många sådana beskrivningar, vilket tyder på att man starkt orienterar sig utifrån 

de utvecklingar som har skett i andra länder (16 texter). 

 

Jämför man vilka teman som diskuteras mest i de båda tidskrifterna blir det tydligt att några få 

ämnen i varje land dominerar. I BBL är det kategorin ”utvärdering, statistik och kvalitet” (22 

texter), således texter som handlar om hur man mäter, statistikför och evaluerar referensarbete. 

De flesta av dessa texter handlar om de kvalitetsundersökningar som genomfördes i Norden 

under 80-och särskild 90-talet. Endast tre texter (BBL 5, 19, 24) har en annan ansats. I BuB 

spelar detta tema med bara fyra texter (BuB 32, 39, 80, 85) en underordnad roll. Där dominerar 

istället texter som kan inordnas i kategorin ”allmänt” (22 texter) och ”enskilda bibliotek” (22 

Texter), således texter som beskriver referensarbete mer allmänt som en bibliotekarisk aktivitet, 

samt skildrar hur tjänsten utförs och är organiserad på enskilda bibliotek.  

 

I BBL följer sedan texter som handlar om ”digitala referenstjänster” (14 texter) och med lite 

avstånd de som tar sig an ”folkbibliotekens informationsuppgift” (7 texter). I BuB följer istället 

texter som beskriver referensarbete i ”andra länder” (16 texter), samt därefter texter om ”digitala 

referenstjänster” (13 texter) och ”information inom vissa områden” (9 texter). I den sist nämnda 

kategorin ingår texter, där en särskilt typ av information och service betraktas t.ex. 

samhällsinformation (”community information service”) (BuB 16, 45) eller tjänster till industri 

och handel (BuB 9, 10, 48). Även i Sverige betraktas samhällsinformation på folkbibliotek och 

då framförallt i sammanhang med folkbibliotekens informationsuppgift (BBL 2, 6, 9, 16). Det 

faktum att förhållandevis många texter under 2000-talet diskuterar digitala referenstjänster beror 

säkert på att det är ett relativt nytt sätt att utföra referensarbete, som erbjuder många nya vägar 

för biblioteken och användaren att komma i kontakt med varandra. Texterna i BBL som handlar 

om digitala referenstjänster följer i första hand utvecklingen av Fråga biblioteket och 

Jourhavande bibliotekarie. Framförallt följs förändringarna i projektorganisationen och 

tjänsternas samarbete med varandra. Texterna i BuB är lite mer varierande i sitt innehåll, men 

även där ligger tonvikten på beskrivningar av olika kooperativa tjänster (t.ex. QuestionPoint, 

DigiAuskunft, Deutsche Internetbibliotek) och hur de har eller kan integreras på biblioteken. 

 

Temat ”marknadsföring” av referensarbete diskuteras i relativt många artiklar i BuB (8 texter). 

Detta beror på en längre debatt i tidskriften som ägde rum i slutet av 70- och början av 80-talet 

och som handlade om hur och om man ska marknadsföra folkbiblioteken som 

informationscentrum (BuB 24, 26, 27, 29-31). Frågan som kom upp var om det är meningsfullt 

att marknadsföra folkbiblioteken som informationscentral, när i själva verket många bibliotek 

inte kan leva upp till förväntningarna av att vara sådana. Även i Sverige finns några, framförallt 

lite yngre artiklar om marknadsföring. I dessa ligger fokusen på att främja referensarbete, som 

nu alltmer står i konkurrens med olika tekniska utvecklingar (BBL 57, 61, 64, 66). På grund av 

att de flesta användare numera kan hitta enklare information själv, vilket ledde till en 

tillbakagång av frågorna på biblioteken, framhävs i dessa texter nu bibliotekens speciella 

expertis att kunna vägleda användaren i informationsdjungeln. 

 

Några få artiklar handlar om ”utbildning”, varav texterna i BuB särskilt diskuterar 

fortbildningsmaterial (Lehrbriefe, Arbeitshilfen) för referensarbete (BuB 33, 37, 39-41), medan 

man i BBL tittar på hur utbildningen i referensarbetet är integrerat i högskoleutbildningen (BBL 

3, 15, 23). Beträffande ”referensarbete till vissa målgrupper” så spelar detta ämne i BBL nästan 

ingen större roll. Det finns bara en text som betraktar informationsarbete till barn och ungdomar 

(BBL 4). I BBL finns några fler texter (4 texter), särskilt då man med Lena Lundgren hade en 

bibliotekarie som främjade ämnet referensarbete för barn (BBL 41, 42, 45). 
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Se på man lite mer på vad som inte diskuteras så mycket eller inte diskuteras alls blir det tydligt 

att få texter handlar om det som jag efter Plassmann et.al.s indelning (tab. 1) skulle kalla för 

direkt informationstjänst, det vill säga texter som behandlar själva mötet mellan bibliotekarien 

och användaren. Detta gäller för båda länderna. Det finns endast fyra texter i varje land som 

redogör för olika typer av referensfrågor, samt några få som handlar om referensprocessen och 

kommunikation i referenssituationen (BBL 4 texter, BuB 6 texter). Det är istället texter om 

indirekt referensarbete, om bl.a. evaluering och organisation av arbetet, som överväger, fastän 

med fokus på olika ämnen i de båda länderna. Ibland nämns referensprocessen även i artiklarna i 

BuB som jag har inordnat i kategorin ”allmänt”, men detta ändrar inte det allmänna intrycket att 

direkt referensarbete verkar spela en underordnad roll i de undersökta texterna. 

 

Det som därutöver överraskar en aning är att det inte finns några artiklar om ”referensmaterial” i 

BuB, särskilt med tanke på att de tyska biblioteken är så fokuserade på beståndet. Detta kan 

dock bero på hur jag valde materialet. Jag tog som sagt inte med artiklar där referensmaterial 

endast listas upp eller där referensarbete inte uttryckligen nämns. Det samma gäller för ämnet 

”datoriserade hjälpmedel”. Det finns med stor sannolikhet fler texter som beskriver olika 

databaser och hur de kan användas i biblioteken, men dessa texter relaterade inte tydligt nog till 

referensarbete. Liknande gäller även för förmedlingen av informationskompetens, som utgör en 

viktig del av referensbibliotekariens arbete. Jag valde dock medvetet bort detta ämne, då 

underlaget annars hade blivit för omfångsrikt. För att hitta texter om t.ex. användarundervisning 

skulle jag behövt en annan sökstrategi. Då dessa texter sällan sätts direkt i samband med 

referensarbete. 

 

Relaterar man resultaten till Plassmann et.al.s tabell (Tab 1), så blir det tydligt att de undersökta 

texterna främst kan ordnas in i kolumnen ”indirekt informationstjänst”, en del texter passar även 

in i kolumnen ”särskilda former av informationstjänst”, men förvånansvärt få texter kan placeras 

in i den största spalten ”direkt informationstjänst”. Man kan undra varför just denna aspekt av 

referensarbete spelar en relativt underordnad roll. Annars brukar kontakten med användaren 

anses vara det viktigaste särdraget av referensarbete. Å andra sidan kan man förstå det stora 

interesset för organisatoriska frågor. Slutligen är det indirekta arbetet förutsättning för ett 

fungerande arbete utåt med användaren. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att texter som behandlar olika former av indirekt 

referensarbete övervägar i de båda länderna. I Sverige är referensarbete redan en etablerad tjänst 

på biblioteken. Man tycks därför lägga störst fokus på dess kvalitet och hur det kan eller ska 

utvärderas. I Tyskland är referensarbete däremot ett relativt nytt fenomen. Dess mera generella 

funktioner betraktas därför i huvudsak. De olika arbetsområdena av referensarbete introduceras 

och beskrivs, samt lämpliga organisationsformer diskuteras. Evalueringar av tjänsten kommer i 

fråga i Tyskland först på senare tid, som t.ex. i BuB 80 och 85. I motsats till indirekt 

referensarbete diskuteras i båda länderna det direkta arbetet, det vill säga själva möten med 

användaren, inte lika utförligt.  

 

5.3 Hur ser man på referensarbete? 

Efter att jag har gått igenom de konkreta ämnen som diskuteras i de båda tidskrifterna återstår en 

undersökning av vilken betydelse man egentligen tillskriver referensarbete i de undersökta 

texterna. Vilka åsikter angående referensarbete kommer fram? Hur har dessa ändrat sig genom 

tiden? Jag börjar med att betrakta varje land för sig för att sedan i kap. 6 kunna sammanfatta alla 

likheter och skillnader.  
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5.3.1 Biblioteksbladet 

Börjar man med de äldre texterna, de från 70- fram till 80-talet, behandlar dessa som i det 

föregående avsnittet redan beskriven, främst folkbibliotekens informationsuppgift och 

tillhandahållandet av samhällsinformation på biblioteken. Åsikten, som företräds av 

bibliotekarier som bl.a. Widgren och Renborg, utgår från målsättningar i tidigare statliga 

utredningar, att ”varje medborgare har rätt att vara informerad och [att, egen anm.] samhället 

måste ge alla samma möjlighet att vara det” (BBL 2, s. 122). Enligt Widgren är endast det 

”politiska biblioteket” ett välfungerande bibliotek (ibid.). Därför ska folkbiblioteket 

tillhandahålla samhällsinformation av olika slag. Frågan som man ställer sig på den tiden är om 

biblioteken har de rätta hjälpmedlen och personalen för att kunna uppfylla 

informationsuppgiften (BBL 2, s. 123). Referensarbete ställs därutöver även i ett 

motsatsförhållande till bokutlåning: ”Efterfrågan på informationstjänster skulle sannolikt vara 

betydligt större om bibliotekens verkliga kapacitet på området vore lika välkänd som 

bokutlåningsuppgiften.” (BBL 16, s. 295) Det beklagas att referensarbete oftast sker i ”det tysta” 

(BBL 7, s.160). I dessa tidigare texter ställer man följaktligen kravet att referensarbetet ska 

stödja bibliotekens demokratiska uppgift, men det blir även tydligt att biblioteken i praktiken har 

en del kvar att göra innan de kan uppfylla detta mål. 

 

En utveckling som ofta nämns i texterna under 80-talet och början av 90-talet är den förstärkta 

satsningen på uppsökande verksamhet och kulturförmedling, som vissa ansåg att skulle ske på 

bekostnad av referensverksamheten: ”Det är olyckligt när referenstjänst sätts i motsats till 

uppsökande verksamhet” (BBL 9, s. 161). I UHÄ-rapporten 1990:1 Förnya 

bibliotekarieutbildning kritiseras det att informations- och referensarbete har betonats för 

mycket i utbildningen i motsats till uppsökande verksamhet (BBL 23, s. 70). Från 

bibliotekariehåll framhöll man däremot att den nya målinriktningen även skulle öka behovet av 

referenstjänster (BBL 21, s. 375), en nedskärning är därför inte att rekommendera. Renborg 

varnade således ”Skrota inte referensarbetet!” (BBL 23). Även på andra sätt började 

referensarbetets betydelse ifrågasättas, vilket föranledde SAB’s specialgrupp att inleda sin 

konferens ”Informationsförmedling idag”, med ett föredrag med namnet ”Nedrustning inom 

referensverksamheten?” (ibid.). Under 90-talet blev därutöver utmaningen genom de nya 

elektroniska hjälpmedlen alltmer påtaglig. Om igen är det Renborg som är bekymrad om 

referensarbetets ställning och frågar: ”Bör det traditionella referensarbetet skrotas? Har det 

ingen funktion i IT-åldern?”(BBL 30). 

 

I och med publiceringen av de nordiska undersökningarna angående referensarbetets kvalitet, 

lades nu intresset huvudsakligen på detta ämne. Resultaten av dessa undersökningar och 

framförallt de av Janssons ”kioskvältare” (BBL 41, s. 6) Det här var svårt, väckte ”många 

upprörda känslor i bibliotekariekåren” (BBL 34, s. 234), men förde även till en intressant och 

livlig debatt. Holmberg uttryckte det nyvaknade intresset för referensarbete, med tanke på 

Höglunds undersökning Äntligen en riktig fråga!, tacksamt med följande ord ”Äntligen en riktig 

diskussion!” (BBL 41). Hon tycker det är uppfriskande att man inte förlorade sig i ”någon 

bortförklaringsdebatt” (BBL 41, s. 6). Ståndpunkter som kom fram under debatten är 

mångfaldiga, i vissa bidrag utövar man kritik på undersökningsmetoden, men i de flesta inlägg 

försöker man hitta förklaringar till varför det är ställt som det är med referensarbete på svenska 

bibliotek. Göran Widebäck menar därutöver, att det viktigaste inte är att biblioteken finner 

svaren, utan att debatten aktualiserar viktiga frågor (BBL 28, s. 25), som allt för länge inte stod i 

centrum. Annsofie Oscarsson undrar om referenstjänsten vid svenska bibliotek verkligen är så 

dålig (BBL 32) och ställer följande frågor, som sammanfattar en del problem rätt bra: 

 
Beror detta på fel utbildning? Är informationsflödet för stort för att greppa över? Har man inte fått 

hjälp i de nya hjälpmedlen som har tillkommit? Har man inte erforderliga resurser, referensverk, 
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databaser etc.? Är man för stressad att ge sig tid? Tycker man att man har en för lågt status för att 

lägga ner en massa tid? Ger man hellre ett felaktigt svar än erkänner att man inte kan, är det 

pinsamt att fråga en kollega till råds? Är man kanske inte rätt person att sitta i referensdisken, man 

kanske bättre på något annat inom bibliotek? (BBL 32, s. 183) 

 

Den stora glädjen över att denna debatt överhuvudtaget ägde rum visar hur litet intresse för 

ämnet det annars måste har varit. 

 

Efter millenniumskiftet koncentrerade man sig, framförallt på digitala referenstjänster. Ett 

problem som kom fram på den tiden var att ”allt färre frågar biblioteken” (BBL 60, 62). För att 

motverka den sjunkande efterfrågan orsakad genom konkurens av andra tjänster krävde man nu 

att biblioteken ännu mer skulle visa vad de kunde. Referenstjänsten behöver marknadsföras mer 

var den enhetliga övertygelsen. Detta kommer särskilt till utryck i artikelrubriker som ”Utveckla 

referensarbetet – i stället för att avveckla det!” (BBL 61), ”Re-establish the bibliotekarie! – visa 

upp bibliotekariekompetensen i all sin glans!” (BBL 64) och ”Lyft referensarbetet, kuratera 

mera!” (BBL 66). 

 

Det som kommer fram i texterna under hela tidsperioden är att referensarbete betraktas som en 

viktig del av biblioteksverksamheten. Men det blir också tydligt att arbetet som utförs oftast kan 

bli bättre och att tjänsten även behöver framhävas mer inför användaren. Samma problem som 

träder fram i litteraturgenomgången (kap. 4.1). Referensarbets betydelse har under alla år inte 

verklig ifrågasatts, även om det hade det kämpigt vissa tider. Biblioteken fick handskas med en 

del olika utmaningar, som ställde nya krav och krävde en anpassning i arbetssättet. 

Referensarbetets funktion har förflyttats från att vara ett stöd för bibliotekens demokratiska 

uppgift till att vara ett ”marketinginstrument” för biblioteken, som nu alltmer kämpar för att 

hitta och försvara sin position i informationssamhället. I början var det viktigt att lyfta fram att 

biblioteken erbjuder all slags tryckt information som medborgaren möjligvis kan behöva. 

Numera gäller det att visa upp vad biblioteken ”kan hjälpa till med och vilken nytta man kan ha 

… - när det gäller digital information” (BBL 62, s. 37). 

 

5.3.2 BuB - Forum Bibliothek und Information 

I Tyskland har vi en helt annan utgångssituation än i Sverige. På den tiden de första artiklarna 

om referensarbete kom ut, var denna service på de flesta biblioteken närmast obefintlig. 

Kämpade man i Sverige för att göra tjänsten mer tydlig för användaren, kämpade man i 

Tyskland för att överhuvudtaget integrera tjänsten på biblioteken. I början fick man framförallt 

förklara hur en planmässig utformad och organiserad referenstjänst på det hela taget ser ut och 

att den är någonting mer än den vanliga rådgivningstjänsten. Många bibliotekarier hade en snäv 

uppfattning av vad referensarbete är (BuB 11, s. 168). Man fick förklara att referensarbete inte 

endast består av att ge vägledning i litteraturvalet eller att ge svar på orienteringsfrågor, utan att 

det även inbegriper besvarande av faktafrågor: ”Das Mehr gegenüber der gewohnten 

’Leseberatung’ sei die Ermittlung und Lieferung von Fakten” (BBL 3, s. 64). Vidare behövde 

man övertyga biblioteken att i alla fall tillhandahålla ett grundbestånd av referenslitteratur (BuB 

6). Det faktum att det var en aning lättare att införa en referenstjänst på de stora biblioteken 

visar antalet artiklar om referensarbete på folkbibliotek i ”Klein- och Mittelstädten” (BuB 11, 

18, 34). Många tyckte att detta inte är realiserbart på mindre bibliotek på grund av för små 

anslag och brist på tid och personal. (BuB 34, s. 25). En del tyckte även att det inte heller 

behövs. Dessa tankar fanns säkert inte endast på de små biblioteken på den tiden.  

 

Efter ett tag när etableringen av referenstjänsten på de tyska biblioteken fortsatt gick långsamt, 

förklarade man detta med att det fortfarande är en relativ ung företeelse, och att man därför får 
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ha överseende med att tjänsten inte direkt realiseras på alla bibliotek. Man ursäktade detta med 

t.ex. bristen på praktiska orienteringsmöjligheter (BuB 34, s. 25). 

 

På slutet av 70-talet och början av 80-talet startades en intressant diskussion om folkbiblioteken 

som informationscentrum. Frågan var: Är det rätt att marknadsföra biblioteken som någonting 

som de egentligen inte är, i alla fall inte än? Klinger anser att den bästa reklamen inte hjälper 

något om servicen inte övertygar användaren (BuB 34, s. 26). Hauschka påminner diskussionen 

om den gamla frågan: Vad var först ägget eller hönan? Han beskriver dilemmat på följande sätt: 

 
…soll man eine Öffentliche Bibliothek ’Informationszentrum’ nennen, auch wenn sie noch keine 

ist (’Etikettenschwindel’), um die Benutzer an das ’Informationszentrum’ zu gewöhnen? Oder soll 

man warten, bis sie ein Informationszentrum geworden ist, dann aber mangels Werbung ohne 

Benutzer dasteht? Soll man lieber ein bisschen mehr trommeln oder zu wenig? (BuB 31, s. 556) 

 

Utgick man i denna diskussion fortfarande från att biblioteken kan vara informationscentrum, 

blev det några år senare istället nödvändigt att även bli det: ”Heute, angesichts der Entwicklung 

in der Informationstechnologie, ist von ’wollen’ der Bibliotheken nicht mehr die Rede. Daß sie 

Informationszentrum sein sollen, wird als Forderung allgemein erhoben.“ (BuB 33, s. 740). Man 

började sakta men säkert även i Tyskland förstå att utlåning av böcker inte är den enda servicen 

ett bibliotek kan erbjuda, som rubriken av BuB 39 antyder ”Ausleihen allein genügt nicht – 

Auskunft als Tüpfelchen auf dem i”. I vissa bibliotek som redan hade inrättat en fungerande 

referenstjänst, såg man till och med ett ökat intresse från användarna och bevis för att inte endast 

utlåningssiffrorna är betydelsefulla: ”Mit dem Ausbau der Auskunftsbestände und der 

organisatorischen und personellen Initialisierung des Auskunftsdienstes nimmt das Interesse der 

Benutzer sofort zu. … Der Bedarf ist größer als das derzeitige Angebot in den Bibliotheken.” 

(BuB 39, s. 173) Men trots vissa positiva tecken och även en ökat publicering av 

fortbildningsmaterial (BuB 33, 37, 39, 41), som skulle hjälpa biblioteken att integrera en 

referenstjänst, var dock en planmässigt upplagd referenstjänst på de flesta biblioteken endast 

teoretisk en beståndsdel av biblioteksverksamheten (BuB 37). Jag har redan i kap. 4.2 

presenterat en del artiklar ur BuB, särskilt artiklar ur temautgåvan som utkom i slutet av 90-talet. 

I dessa beskrivs rätt tydligt hur man ser på referensarbete på den tiden. Man kräver att det läggs 

mer vikt på referensarbete, på grund av de olika utmaningar som biblioteken alltmer ställs emot. 

Problem, som motverkar utvecklingen, ser man framförallt i bibliotekens organisation. Jag vill 

här inte upprepa alla punkter, utan hänvisar istället till kap. 4.2. 

 

Betraktar man artiklarna som kom ut efter millenniumskiftet kan man känna igen en liknande 

utveckling som i Sverige. Koncentrationen ligger framförallt på digitala referenstjänster. 

Artiklarnas rubriker som t.ex. ”Taking the reference desk to cyberspace” (BuB 68) och 

”Aufbruch in den virtuellen Raum” (BuB 78) visar riktningen som referensarbete går mot på 

den tiden. I likhet med Sverige upptäcker man även allt mer referensarbetets värde som 

marketinginstrument för biblioteken, som artiklar som BuB 79 (”Das Vertrauen der Kunden auf 

Dauer gewinnen. Der Auskunftsdienst als Marketinginstrument für Bibliotheken“) visar. I detta 

sammanhang blev det även viktigt att börja utvärdera referensarbetets kvalitet, särskilt kvaliteten 

av de digitala tjänsterna (t.ex. BuB 80), men även av de traditionella, t.ex. BuB 85 ”Evaluieren 

mit Fokusgruppen. Ein Diskussionsbeitrag zur Dienstleistungsqualität in Bibliotheken”. Man 

verkar även vara intresserad av olika mer ”exotiska” former av referensarbete som t.ex. chatbots 

(BuB 86) och referensavatare i Second Life (BuB 83). 

 

Sammanfattar man utvecklingen, kan man säga att referensarbete hade ganska stora 

startsvårigheter i Tyskland. På biblioteken såg man länge inte behovet av att integrera en 

planmässig organiserad referenstjänst, fastän det diskuterades och krävdes av många engagerade 
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bibliotekarier. Först på senare tid skedde ett omtänkande och referensarbete blev även på tyska 

bibliotek en oumbärlig beståndsdel. De tidigaste artiklarna i BuB beskriver den för de tyska 

biblioteken fortfarande relativt nya tjänsten, särskilt dess roll och olika funktioner. Sedan 

kommer en tid där man, yrkar på en påskyndad utveckling. Eftersom, för att kunna kalla sig 

informationscentrum måste biblioteken även bli det. På senare tid har man alltmer anpassat sig 

till de utvecklingar som har skett i andra länder, mycket på grund av att de tyska biblioteken 

numera står inför samma problem och utmaningar. 

 

 

6. Slutsatser och diskussion 

Efter att ha betraktat utvecklingen av referensarbete i de båda länderna och hur ämnet har 

diskuterats i forskningslitteraturen och i de båda bibliotekstidskrifterna, återstår det att 

sammanfatta de erhållna resultaten.  

 

Jämför man resultaten från litteraturstudien och innehållsanalysen med varandra så upptäcker 

man framförallt att det är mycket som överensstämmer. Innehållet av tidskrifternas artiklar följer 

rätt tydligt de diskussionerna som förekommer i forskningslitteraturen. Tydligast blir detta 

genom 1990-talets kvalitetsundersökningar som orsakade en livlig och långvarig debatt i BBL. 

Det som innehållsanalysen främst har bidragit till var att bekräfta de utarbetade faserna i 

litteraturstudiedelen. Innehållsanalysen förtydligade därutöver ytterligare de aspekter av 

referensarbete som främst har diskuterats inom biblioteksvärlden. 

 

Den följande överblicken över de skillnader och likheter angående referensarbete som kom fram 

under undersökningens gång bygger på såväl resultaten från litteraturstudien som 

innehållsanalysen. 

 

Jag anser att det blev tydligt att det finns en del skillnader i hur man ser på referensarbete i de 

båda länderna. Den mest framträdande skillnaden är enligt min åsikt det faktum att de tyska 

biblioteken började befatta sig betydligt senare med referensarbete än de svenska. Trots att en 

första teoretisk diskussion kring referensarbete redan ägde rum på slutet av 60- och början av 

70-talet, började man i de flesta bibliotek, bortsett från några få undantag, relativt sent att 

upptäcka behovet av att integrera en referenstjänst, som är någonting mer än en allmän 

vägledning i litteraturvalet, på biblioteken. I större utsträckning var det i själva verket först på 

slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Orsaken för den sena utvecklingen, var vissa yttre 

omständigheter, men framförallt bibliotekens egen inställning. De tyska biblioteken var länge 

först och främst beståndsorienterade. Huvuduppgiften låg i att bygga upp, organisera och bevara 

bibliotekens samlingar. Servicen gentemot användaren spelade en underordnad roll. Till Sverige 

däremot kom idén av referensarbete redan i början av 1900-talet. Man insåg förhållandevis tidigt 

att utlåningen av böcker inte kan vara bibliotekens enda uppgift, utan att man även behöver 

stödja användaren i sin informationssökning. De svenska biblioteken hade således ett försprång 

gentemot de tyska biblioteken vad gäller referensarbete. Problemen i Sverige var dock att man 

gjorde relativt lite för att utveckla denna verksamhet. 

 

Bortsett från den på olika tidpunkter inträdande intresset för referensarbete upptäcktes även en 

del skillnader i hur mycket ämnet har diskuteras. I Sverige råder ett allmänt återhållet intresse att 

behandla ämnet. Det finns lite litteratur om referensarbete och skulle det inte ha varit för några 

enskilda särskilt engagerade bibliotekarier som framförallt Lillemor Widgren, kan man undra 

om ämnet hade hittat någon större beaktning alls. Överlag får man vid granskningen av 

litteraturen lätt känslan av att referensarbete är någonting som helt enkelt finns, som tas för 
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givet, och som man inte tycker kräver en större diskussion. Den enda gången de svenska 

bibliotekarierna vaknade ur sin likgiltighet var när flera undersökningar på 90-talet visade hur 

det i praktiken egentligen var ställt med referensarbete på deras bibliotek, och särskilt med 

tjänstens kvalitet. Först då började en större diskussion. I Tyskland diskuterades referensarbete 

en aning mer, särskilt i början när referensarbetets idéer introducerades och olika 

planeringsinitiativ och teoretiska koncept för en organiserad referenstjänst presenterades. 

Dessvärre påverkade denna diskussion som sagt inte själva arbetet på biblioteken. Först i slutet 

av 1990-talet när, till följd av den snabba informationsteknologiska utvecklingen, på nytt ett 

starkare engagemang på användarservicen växte fram, skedde ett seriöst nytänkande och 

nyorientering på biblioteken.  

 

Det visade sig även förekomma skillnader i vad som diskuteras angående referensarbete i de 

båda länderna. I Tyskland betraktade man framförallt referensarbetets mer generella roll, dess 

funktioner, olika arbetsområden och organisationsformer. Mycket beroende på att detta för de 

tyska biblioteken var ett så pass nytt ämne. I Sverige däremot var man mest intresserad av hur 

man kan utvärdera tjänstens kvalitet, samt hur det kan effektiveras och förbättras. I detta 

sammanhang diskuterades även åtgärder som kan höja servicegraden, som t.ex. förändringar i 

referenstjänstens organisation. I Tyskland var intresset för att utvärdera tjänsten däremot relativt 

låg och har först kommit på senare tid. 

 

Trots de rätt många skillnader får man inte bortse ifrån att det även finns en del likheter. 

Exempelvis har man i båda länderna tagit referensservicen på amerikanska bibliotek som 

förebild, men man utvecklande även i båda länderna inte riktigt samma servicetänkande. Utgör 

referensservicen på amerikanska bibliotek ”kronan” av det bibliotekariska arbete, tillskrivs 

referensarbete i de av mig undersökte länderna inte en lika stor betydelse. Beståndet och 

utlåningssiffrorna spelade oftast en viktigare roll. Jag tror dessutom att det fortfarande inte finns 

några särskilda referensbibliotekarier varken i Sverige eller i Tyskland, fast detta har tagits upp 

och föreslagits många gånger. Vidare kritiserades i båda länderna att referensarbete alltför ofta 

utförs endast vid sidan av andra arbetsuppgifter och att inget genomtänkt koncept för 

organisationen av arbetet ligger bakom. I samband med detta har även båda ländernas bibliotek 

haft problem med att framhäva tjänsten för sina användare. Användaren vet oftast inte att han 

kan vända sig till biblioteket med sina frågor. Denna problematik har hänvisats till i litteraturen 

genom alla år. Den enhälliga uppfattningen var att tjänsten behöver blir tydligare i sin 

utformning och framförallt behöver marknadsföras mer. Detta blev särskilt viktigt på senare tid, 

med tanke på alla nya möjligheter som finns utanför biblioteken att inhämta information. De 

senaste åren har referensarbete även behövt omdefinieras från att inbegripa besvarande av rena 

faktafrågor mot att vara en mera allmän informations- och vägledingstjänst. Denna utveckling 

skedde i båda länderna på ett liknande sätt. Andra likheter som kom fram är bland annat en stark 

koncentration på referensarbete på folkbiblioteken i litteraturen, en del liknande diskussioner om 

folkbiblioteken som informationscentrum och lite aktuellare om referensarbete som 

marketinginstrument för biblioteken. Båda länder har även haft ett starkt interesse av digitala 

referenstjänster. 

 

Med tanke på att biblioteken numera i många länder, till följd av de informationsteknologiska 

framstegen, står framför ganska liknande utmaningar, har även en anpassning av hur man ser på 

referensarbete ägt rum. Såväl i Sverige som i Tyskland verkar referensarbete med åren har fått 

en allt större betydelse. Detta intryck får man i alla fall av det undersökta materialet. Hur det 

nuförtiden faktiskt ser ut på biblioteken, kan föreliggande undersökning tyvärr inte fullständigt 

besvara. Då den använda undersökningsmetoden endast tillåter en blick tillbaka i tiden. För att 

kunna göra en aktuell tillståndsbeskrivning skulle jag behövt ha ett större underlag av mer 

aktuell litteratur eller även behövt använda mig av andra undersökningsmetoder. 
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Mitt förslag för vidare forskning är därför att undersöka hur det numera är ställt med 

referensarbete i respektive land. Har det verkligen skett än förändring till det bättre på 

biblioteken, som litteraturen antyder eller finns det fortsatt behov av några förändringar? Detta 

kan möjligtvis undersökas med hjälp av en studie av några faktiska bibliotek. Det skulle även 

vara intressant at se om det finns skillnader kvar de undersökta länderna emellan och i så fall, 

hur dessa ter sig. Vidare kan det vara av intresse att jämföra referensarbete med några andra 

länder, t.ex. Danmark som ofta i den svenska litteraturen nämns som förebild, eller varför inte 

jämföra olika bibliotekstyper med varandra, även där såg man att det kan finnas betydande 

skillnader. 

 

För att återkomma till det inledande citatet av Plassman et al. och det faktum att de 

skandinaviska biblioteken oftast nämns som förebild angående servicementalitet och 

referensarbete i den tyska litteraturen, kom det fram att de svenska biblioteken kanske inte utgör 

den perfekta förebilden, som jag i början trodde. Även de svenska biblioteken kämpade med en 

del problem, trots att de givetvis låg ett steg före de tyska biblioteken. 

 

Jag anser att det ibland kan vara nyttigt att se bortom de egna landsgränserna. Jag hoppas att 

denna undersökning kunde bidra till att öppna upp ögonen för hur biblioteksarbete utförs i ett 

land som vanligvis inte får så stor uppmärksamhet i den svenska B&I-utbildningen. 

 

 

Sammanfattning 

Föreliggande arbete är en komparativ studie där en aspekt av bibliotekens arbete i ett land 

jämförs med samma aspekt i ett annat land. Aspekten som valdes att undersöka är 

referensarbete. Länderna som betraktades är, utifrån uppsatsskrivarens egna erfarenheter i båda 

länder, Sverige och Tyskland. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken betydelse man i den svenska och tyska 

biblioteksvärlden tillskriver ett arbetsområde som referensarbete. Jag ville veta hur ämnet har 

diskuterats inom yrkeskåren. Målet var därutöver att undersöka skillnader och likheter i de båda 

länderna, samt ta reda på att om det har skett en förändring av synsätten över tiden. I 

undersökningen har jag utgått från följande frågeställningar: 

 
 Hur ser man på referensarbete i Sverige och Tyskland, vilka skillnader/likheter finns? Vad kan 

eventuella skillnader, men även likheterna bero på? 

 

 Har synen på referensarbete i de valda länderna förändrats över tiden och om så är fallet, på vilket 

sätt ter sig denna förändring? 

 

 Vilka aspekter/teman av referensarbete diskuteras inom biblioteksvärlden i de båda länderna? Hur 

ofta och på vilket sätt behandlas dessa teman? 

 

Uppsatsens frågeställningar undersöktes och besvarades med hjälp av en litteraturstudie av 

tidigare forskningslitteratur och offentliga dokument kring referensarbete (kap. 4), samt med 

hjälp av en innehållsanalys av två mot biblioteksvärlden riktade facktidskrifter (kap. 5).  

 

Utifrån antagandet att olika länder har olika bibliotekstraditioner som i sin tur påverkar 

karaktären av enskilda biblioteksfenomen, betraktades i ett första steg referensarbetets historiska 

utveckling i de valda länderna. I samband med detta visade sig även tydliga faser i diskussionen 
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om referensarbetet. Dessa faser med sina specifika diskurser, teman och tyngdpunkter 

återspeglades och därmed bekräftades senare i undersökningens andra del.  

 

I den svenska litteraturen kunde följande faser identifieras: 

 
1. Referensarbetets uppkomst och tidiga utveckling/ koncentration på referensbeståndets omfång, 

utformning och användning (1900 till 1950-talet) 

2. Folkbiblioteket som samhällets informationscentral (1960 till 1980-talet) 

3. Koncentration på referensarbetets kvalitet (1990-talet) 

4. Digitala referenstjänster (2000-talet) 

 

I Tyskland visade sig dessa faser: 

 
1. Utgångssituationen efter 1945, ”Beratung” står i fokus (1945 till mitten av 1960-talet) 

2. Uppkomsten av de första teoretiska diskussionerna om referensarbete (slutet av 1960 till 1970-

talet) 

3. Avmattat interesse på teoretiska koncept, ökande koncentration på referensbeståndet och vissa 

delaspekter av referensarbete (1980 till mitten av 1990-talet) 

4. Omorientering från koncentrationen på bibliotekens bestånd till användarservicen (slutet av 

1990-talet) 

5. Digitala referenstjänster (2000-talet) 

 

I ett nästa steg samlades och undersöktes artiklar från två i respektive land vedertagna 

branschtidskrifter, Biblioteksbladet och BuB - Forum Bibliothek und Information. Artiklarna 

analyserades med hjälp av en kombination av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys med 

hänsyn till vilket sätt och hur mycket referensarbete hade diskuterats, samt vilka teman som 

framträder tydligast. 

 

Resultaten visar att det trots vissa gemensamheter även finns rätt många skillnader i hur man ser 

på referensarbete i de båda länderna. Till Sverige kom idén om referensarbete relativ tidigt. Men 

endast lite har gjorts för att utveckla denna verksamhet. I Tyskland skedde först på senare tid en 

orientering bort från ett samlingsbevarande till ett serviceorienterande bibliotek. Referensarbete 

etablerades därför relativt sent på de tyska biblioteken, trots vissa redan tidigare förda teoretiska 

diskussioner. Den svenska litteraturen diskuterar framförallt referenstjänstens kvalitet. Den 

tyska litteraturen betraktar däremot huvudsakligen referensarbetets mer generella roll, dess 

funktioner och organisationsformer.  

 

De senaste åren har betydelsen som man tillskriver referensarbete i båda länderna blivit mer 

lika, vilket beror på att biblioteken numera oberoende av om de befinner sig i Sverige, Tyskland 

eller USA står inför samma utmaningar. 
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Bilaga 1. Översättningar av tyska citat 

s. 1: Plassmann et al. 2011, s. 232. 

Vad gäller biblioteksväsendet kan det definitivt fastställas att servicementaliteten i jämförelse 

med de skandinaviska länderna, Nederländerna, Storbritannien och USA fortsatt halta efter. 

Även idag har referensarbete och informationsförmedling endast liten betydelse i det här landet. 

 

s. 32: Lewe 1999, s. 12. 

Informationstjänst (synonym: referenstjänst) är en planmässig utformad och organiserad 

service på bibliotek. Det har i offentliga bibliotek syftet att täcka informationsbehovet av 

invånarna i det tillhörande upptagningsområdet. Tjänsten består inte endast av att tillhandahålla 

medier, utan avser framför allt hjälp vid informationssökningen och/eller förmedling av 

information till enskilda användare eller användargrupper. Det är en oumbärlig uppgift, som 

biblioteken inte kan vara utan. Servicens innehåll och omfång bestäms av de enskilda 

bibliotekens funktion och resurser. 

 

Rådgivningstjänst är en planmässig utformad och organiserad service för användare och 

användargrupper, som önskar rekommendationer (även i värderande form) vid urvalet av 

litteratur och medier. I offentliga bibliotek räknas rådgivning till bibliotekens huvuduppgifter 

och bestäms i omfång, typ och form framförallt av de enskilda bibliotekens kapacitet av 

personal. 

 

s. 33: Buchholz 1971, s. 559. 

”Så utvigdes bibliotekariens gamla pedagogiska inställning, som ursprungligen gick ut på att 

föra läsaren till den välutbildade klassens smak, till uppfostring av folket till demokrati.” 

 

s. 34: Sauer & Ulrich 2004, s. 673. 

”med från fackkunniga bibliotekarier permanent bemannade referensdiskar.” 

 

s. 34: Busse et al. 1983, s. 179. 

”Vetenskapsrådets uttryckliga rekommendationer och stödet från det tyska 

forskningsgemenskapet har bidragit till referenstjänstens utveckling.” 

 

s. 35: Plassman el al. 2011, s. 233. 

Av 70-talets planeringsinitiativ och teoretiska koncept angående informationstjänsten på 

bibliotek har fram till idag endast lite realiserats. Trots att det finns referenstjänst på tyska 

bibliotek, så utförs arbetet allt för ofta endast vid sidan av andra uppgifter och av personal som 

inte är tillräcklig kvalificerad för uppgiften. De tjänster som erbjöds är mestadels begränsad till 

bibliografisk information, vägledningsinformation och stöd vid det konkreta besöket av 

biblioteket. Med en planmässig och organiserad informationstjänst efter förebild av ”reference 

services“ har detta i de flesta fall endast lite att göra. 

 

s. 36: Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1973. s. 19, 20. 

Det offentliga biblioteket har som kommunal institution uppdraget, att informera befolkningen 

och deras grupper om lämpliga medier, framförallt trycksaker, men även bild- och tonmaterial. 

Bibliotekens service består av samling, förvärv, tillgängliggörande och förmedling av dessa 

medier, inklusive en rådgivnings- och informationstjänst. 

 

Det offentliga biblioteket tillhandahåller medier … för användning. Därutöver ska biblioteket 

vägleda användaren och ska planmässigt, kompetent och objektivt förmedla information. 
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s. 36-37: Deutsche Bibliothekskonferenz 1973, s. 9. 

En bra fungerande och omfattande litteratur- och informationstjänst är en viktig 

gemenskapsuppgift, som stat, landsting, kommuner, kommunförbund och samhällsgrupperna få 

uppfyller gemensamt. Det motsvarar uppgiftens brådska, att meningsfullt utveckla de 

nödvändiga institutionerna, att fylla tomrummet och att rationellt använda de nödvändiga 

resurserna. 

 

s. 37-38: Rösch 1998, s. 222. 

”Rapporten ’Bibliotheken 93’ faller i hänseende på informationstjänsten tillbaka bakom de 

redan 20 år tidigare formulerade insikterna.”  

 

s. 39: Reisser 1998, s. 203. 

Kreti och pleti gör referensarbete – detta koncept för referensarbete och rådgivning använder 

förfarande de flesta tyska biblioteken. Referensdisken bemannas sällan efter kompetens - denna 

får man så att säga med bibliotekarieexamen-, utan till största del efter medarbetarnas 

tillgänglighet vid sidan av deras ”egentliga” arbetsuppgifter. Eller fritt citerad efter Marx: På 

morgonen tar jag hand om beståndet, efter lunch gör jag lite marknadsföring och på kvällspasset 

två timmar referenstjänst – det sista helst endast en gång per vecka. 

 

s. 38: Reisser 1998, s. 203. 

”Om nu specialiserad eller roterande: Det blir tydligt att online-utmaningen kräver en grundlig 

omvärdering av traderade koncept.” 

 

s. 39: Rösch 1998, s. 220. 

”från enbart beståndorientering till användarorientering dvs. kundorientering”. 

 

s. 41: Klinger 1985, s. 9. 

”att han [bibliotekarien, min anm.] inte sågas av grenen som han har gjort sig bekväm på i all 

tid”. 

 

s. 41: Klinger 1985, s. 9. 

”[biblioteken kan, min anm.] begränsas i sin funktion, ja de kan till och med ifrågasättas och bli 

stängda”. 

 

s. 44: Bertelsmann Stiftung & Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. 

(Hrsg.), s. 7. 

”informations- och kunskapsmanager på alla steg av den individuella bildningsbiografin” 

 

s. 44: Bertelsmann Stiftung & Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. 

(Hrsg.), s. 8. 

”Förmågan att kunna känna igen kvalitet, aktualitet och tillförlitlighet av information kräver 

erfarenhet och expertis. Bibliotek har denna professionalism – informationsmanagement är deras 

egentliga specialområde.“ 

 

s. 44: Bertelsmann Stiftung & Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. 

(Hrsg.), s. 12. 

Information måste bearbetas. Biblioteken erbjuder orientering i informationsöverflödet. De 

strukturerar information, bearbetar den målgruppsanpassat och ger navigationshjälp i reala och 

virtuella mediavärldar. De anskaffar, gör tillgänglig, arkiverar och har ett tryckt samt 

elektroniska litteratur- och informationsbestånd. Biblioteken gör en viktig insats för 
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publikationen och struktureringen av elektroniskt material i den icke-kommersiella och 

vetenskapliga sektorn. 

 

s. 44: Thorn 1998, s. 226. 

”den tyska bibliotekverksamhetens sorgebarn” 

 

s. 54: BBL 3, s. 64. 

”Det nya gentemot det vanliga ’läsrådgivning’ är att erbjuda även faktainformation”. 

 

s. 55: BuB 31, s. 556. 

… ska man kalla ett offentligt bibliotek för ”Informationscentrum”, även om det inte är det än 

(”falsk marknadsföring”), bara för att vänja användarna på ”informationscentrum”? Eller ska 

man vänta tills det har blivit ett informationscentrum, men vilket sedan på grund av för lite 

reklam har inga besökare? Ska man hellre göra för mycket eller för lite reklam? 

 

s. 55 BuB 33, s. 740. 

”Idag, med hänseende på de informationsteknologiska utvecklingarna, kan biblioteken inte 

längre prata om ”att vilja vara”. Att biblioteken ska vara ett informationscentrum begärs allmänt 

från alla sidor.” 

 

s. 55: BuB 39. 

”Att endast låna ut räcker inte – referensarbete är grädden på moset” 

 

s. 55 BuB 39, s. 173. 

”Med utbyggnaden av referensbeståndet och en organisatorisk och personell initialisering av 

referenstjänsten ökar användarens interesse omedelbart … Behovet är större än det nuvarande 

utbudet i biblioteken.” 
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Bilaga 2. Analysmaterial (Biblioteksbladet) 

 

BBL 1 Widgren, Lillemor (1972). En månad i informationsdisken. Biblioteksbladet, årg. 

57, nr. 3, s. 86-87. 

BBL 2 Widgren, Lillemor (1976). Om informationen om kommunen. Biblioteksbladet, 

årg. 61 nr. 8/9, s. 122 - 124. 

BBL 3 Edström, Gote (1976). Från BHS - Att lära sig gräva. Biblioteksbladet, årg. 61, nr. 

13, s. 268, 270. 

BBL 4 Widgren, Lillemor (1981). Vem frågar-vem frågar inte? Hur fungerar 

folkbibliotekens informationsarbete i dag? Biblioteksbladet, årg. 66, nr. 2, s. 33-

35. 

BBL 5 Renborg, Greta (1981). Hur mäta bibliotekens effektivitet? Biblioteksbladet, årg. 

66, nr. 7/8, s. 139-141. 

BBL 6 Widgren, Lillemor (1981). ”Om det fanns telefon…”. Biblioteksbladet, årg. 66, nr. 

7/8, s. 144-146. 

BBL 7 Renborg, Greta (1982). Referensarbete - är det viktigt? Biblioteksbladet, årg. 67, 

nr. 8/9, s. 160-161. 

BBL 8 Wormell, Irene (1982). Hur man lyckas man i informationssökningen. 

Biblioteksbladet, årg. 67, nr. 10, s. 179-180. 

BBL 9 (1982) Chalmers bibliotek erbjuder företagen informationssökning, årg. 67, nr. 13, 

s. 251. 

BBL 10 Renborg, Greta (1982). Folkbibliotekens informationsuppgifter. Biblioteksbladet, 

årg. 67, nr. 13, s. 264. 

BBL 11 Widgren, Lillemor (1983). Referensarbete på Dovrefjell och i Library Trends. 

Biblioteksbladet, årg. 68, nr. 11/12, s. 244. 

BBL 12 Höjer, Johan & Persson, Conny (1984). Inte bara böcker eller den som spar han 

har … Biblioteksbladet, årg. 69, nr. 1, s. 10-11. 

BBL 13 (1984) Sökning i databaser viktigt komplement i referensarbetet. Biblioteksbladet, 

årg. 69, nr. 1, s. 11. 

BBL 14 Fänge, Örje (1984). Konsumentvägledning på biblioteket lockar nya grupper. 

Biblioteksbladet, årg. 69, nr. 2, s. 24-25. 

BBL 15 Greta, Renborg (1984). Referensarbete – en allemansrätt. Biblioteksbladet, årg. 

69, nr. 8, s. 185. 

BBL 16 Axelsson, Per (1984). Bättre bevakning av samhället i referensavdelningen. 

Biblioteksbladet, årg. 69, nr. 13, s. 294-295. 

BBL 17 Widgren, Lillemor (1985). Frågor i Danmark. Biblioteksbladet, årg. 70, nr. 2, s. 

46. 

BBL 18 Widgren, Lillemor (1985). Första nordiska referensbibliotekariemötet. 

Biblioteksbladet, årg. 70, nr. 8, s. 188. 



64 

 

BBL 19 Ockborn, Sven (1986). 18 milj frågor till biblioteken. Biblioteksbladet, årg. 71, nr. 

11-12, s. 335. 

BBL 20 Ockborn, Sven (1987). Frågor, svar och datoriserade hjälpmedel. Biblioteksbladet, 

årg. 72, nr. 8, s. 236-267. 

BBL 21 Jämting, Elsie Mari (1987). Nedrustning inom referensverksamheten. 

Biblioteksbladet, årg. 72, nr. 13, s. 375. 

BBL 22 Jämting, Elsie Mari (1988). Referensarbetets kvalitet. Biblioteksbladet, årg. 73, nr. 

9, s. 258. 

BBL 23 Renborg, Greta (1991). Skrota inte referensarbetet! Biblioteksbladet, årg. 76, nr. 3, 

s. 70, 96. 

BBL 24 Militic, Olga & Tymark, Rolf (1991). Hur mäter man information? 

Biblioteksbladet, årg. 76, nr. 5, s. 134-135. 

BBL 25 Widgren, Lillemor (1993). Var är du, Gertrude Stein? Referensarbetets ABC. 

Uppslag för upplysning i rum för kunskap. Biblioteksbladet, årg. 78, nr. 6/7, s. 

191-194. 

BBL 26 Renborg, Greta (1994). Utkiken: Bibliotekarien som litteraturförmedlare och 

referenservicens betydelse är i blickpunkten denna gång. Biblioteksbladet, årg. 79, 

nr. 5, s. 151. 

BBL 27 Widgren, Lillemor (1994). Hittar bibliotek svaret? Biblioteksbladet, årg. 79, nr. 8, 

s. 262. 

BBL 28 Widebäck, Göran (1995). Om svar som ger nya frågor. Biblioteksbladet, årg. 80, 

nr. 1, s. 24-25. 

BBL 29 Oscarsson, Annsofie (1995). SABs kommitté för referens- och informationsarbete. 

Biblioteksbladet, årg. 80, nr. 4, s. 124. 

BBL 30 Renborg, Greta (1995). Utkiken: Bör det traditionella referensarbetet skrotas? Har 

det ingen funktion i IT-åldern? Biblioteksbladet, årg. 80, nr. 8, s. 265. 

BBL 31 Widgren, Lillemor (1996). Frågor som plågor. Biblioteksbladet, årg. 81, nr. 6/7, s. 

180-182. 

BBL 32 Oscarsson, Annsofie (1996). Varför var det så svårt? Biblioteksbladet, årg. 81, nr. 

6/7, s. 183. 

BBL 33 Mannerheim, Ylva (1996). Upp till debatt! Behövs bibliotekarien? 

Biblioteksbladet, årg. 81, nr. 6/7, s. 183. 

BBL 34 Bruce, Olga (1996). Därför är det svårt! Vem ställer bibliotekarien mot väggen? 

Biblioteksbladet, årg. 81, nr. 8, s. 234. 

BBL 35 Jonsson, Gunilla (1996). Därför är det svårt! Hur prioriterar ledningen 

referenstjänsten? Biblioteksbladet, årg. 81, nr. 8, s. 234-235. 

BBL 36 Jont, Britt Marie (1996). Därför är det svårt! Alla är inte bibliotekarier! 

Biblioteksbladet, årg. 81, nr. 8, s. 235. 

BBL 37 Arvidson, Gunnel (1996). Därför är det svårt! En halv referens-bibliotekarie kan 

inte täcka 40 öppettimmar! Biblioteksbladet, årg. 81, nr. 8, s. 235. 
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BBL 38 Jacobsson, Birgit (1996). Därför är det svårt! Kommentar till presentationen av 

”Det här var svårt”. Biblioteksbladet, årg. 81, nr. 9, s. 258. 

BBL 39 Widgren, Lillemor (1996). Därför är det svårt! Kommentar till kommentar. 

Biblioteksbladet, årg. 81, nr. 9, s. 258. 

BBL 40 Hargefjell, Rudolf (1996). Därför är det svårt! Bedagad slöhet. Biblioteksbladet, 

årg. 81, nr. 9, s. 259. 

BBL 41 Holmberg, Elsbeth (1997). Äntligen en riktig diskussion. Referensarbete- och 

informationsarbete är bibliotekens kärnverksamhet. Biblioteksbladet, årg. 82, nr. 

3, s. 6-7. 

BBL 42 Oscarsson, Annsofie (1998). En bra bok om verkligheten. Biblioteksbladet, årg. 

83, nr. 9, s. 28. 

BBL 43 Steinsaphir, Marianne (1999). ”Finner biblioteket svaret?”. Biblioteksbladet, årg. 

84 nr. 3, s. 25. 

BBL 44 Rabe, Annina (1999). Technology information centres och hederlig inköpspolitik. 

Biblioteksbladet, årg. 84, nr. 8, s. 11-12. 

BBL 45 Rabe, Annina (2000). Referensarbete för barn - en tolkningsfråga. 

Biblioteksbladet, årg. 85, nr. 9, s. 18-19. 

BBL 46 Schmitz, Göran (2001). Chatta med bibliotekarien. Biblioteksbladet, årg. 86, nr. 2, 

s. 24. 

BBL 47 Persson, Roland (2002). Nya rekommendationer för referens- och 

informationsarbete. Biblioteksbladet, årg. 87, nr. 8, s. 26-27. 

BBL 48 Zorn, Henriette (2004). Biblioteken viktiga för Kunskapskanalen. 

Biblioteksbladet, årg. 89, nr. 4, s. 30-31. 

BBL 49 Rabe, Annina (2004). Jourhavande bibliotekarie blir permanent … och samarbetar 

med Fråga biblioteket. Biblioteksbladet, årg. 89, nr. 10, s. 26. 

BBL 50 Zorn, Henriette (2005). e-referens Sverige: Ny samlingsplats för frågetjänster. 

Biblioteksbladet, årg. 90, nr. 4, s. 8 

BBL 51 Zorn, Henriette (2005). Frågor och svar på åtta olika språk. Biblioteksbladet, årg. 

90, nr. 4, s. 8 

BBL 52 Zorn, Henriette (2005). Fråga biblioteket utvärderat. Flera vill göra frågetjänsten 

till sin. Biblioteksbladet, årg. 90, nr. 10, s. 14-15. 

BBL 53 Zorn, Henriette (2005). Eref.se – mer en ambition än ett samarbete? 

Biblioteksbladet, årg. 90, nr. 10, s. 16. 

BBL 54 Ekström, Åsa (2006). Fråga teknikbiblioteken. Biblioteksbladet, årg. 91, nr. 2, s. 

13. 

BBL 55 Zorn, Henriette (2006). Malmö ny huvudman för Fråga biblioteket. 

Biblioteksbladet, årg. 91, nr. 4, s. 19. 

BBL 56 Zorn, Henriette (2006). Fråga biblioteket – mest innovativ. Biblioteksbladet, årg. 

91, nr. 4, s. 19.  

BBL 57 Ekström, Åsa (2007). Marknadsföring ska öka intresset för Fråga biblioteket. 
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Biblioteksbladet, årg. 92, nr. 2, s. 28. 

BBL 58 Rabe, Annina (2007). Bibliotekarien som intervjuare. Biblioteksbladet, årg. 92, nr. 

3, s. 14-15. 

BBL 59 Aagaard, Harriet (2007). Gunhild Salvesen Kan biblioteket finne svaret?: en 

kvalitativ tilnaerming til referansetjenesten i norske folkebibliotek. 

Biblioteksbladet, årg. 92, nr. 5, s. 36. 

BBL 60 Ekström, Åsa (2009). Färre frågar biblioteket. Biblioteksbladet, årg. 94, nr. 3, s. 

32. 

BBL 61 Fors, Gunilla (2009). Utveckla referensarbetet – i stället för att avveckla det! 

Biblioteksbladet, årg. 94, nr. 9, s. 20-22. 

BBL 62 Lindfelt, Erik (2010). Allt färre frågar biblioteket, Biblioteksbladet, årg. 95, nr. 5, 

s. 8. 

BBL 63 Hermanssons, Christer (2010). Referensfråga. Biblioteksbladet, årg. 95, nr. 10, s. 

37. 

BBL 64 Fors, Gunilla (2011). BBL komentar: Re-establish the bibliotekarie! – visa upp 

bibliotekariekompetensen i all sin glans! Biblioteksbladet, årg. 96, nr. 3, s. 37. 

BBL 65 Zorn, Henriette (2011). Bibblan svarar - snabbt populär. Biblioteksbladet, årg. 96, 

nr. 8, s. 8. 

BBL 66 Fors, Gunilla (2013). Lyft referensarbetet, kuratera mera! Biblioteksbladet, årg. 

98, nr. 4, s. 32. 
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Bilaga 1. Analysmaterial (BuB - Forum Bibliothek und 

Information) 

 

BuB 1 Jahrmann, Werner (1964). Auskunft und Beratung in der Öffentlichen Bücherei. 

Bücherei und Bildung, Jg. 16, Nr. 2, s. 61-66. 

BuB 2 Möhring, Werner (1968). Die öffentliche Bücherei als Informationszentrum. 

Bücherei und Bildung, Jg. 20, Nr. 1, s. 29-35. 

BuB 3 Neumann, Heinz (1968). Auskunftsarbeit / Verband der Bibliotheken. Bücherei und 

Bildung, Jg. 20, Nr. 1, s. 63-64. 

BuB 4 Jahrmann, Werner (1968). Informationsarbeit in Kinder- und Jugendbüchereien. 

Bücherei und Bildung, Jg. 20, Nr. 6, s. 329-236. 

BuB 5 Engelke, Margit (1969). Information und Informationsmittel Landesgruppe 

Nordrhein-Westfalen. Bücherei und Bildung, Jg. 21, Nr. 1/2, s. 29-31. 

BuB 6 Thun, Hans-Peter (1970). „At your Fingertip“? / Auskunfts- und Informationsdienst 

bei uns noch Entwicklungsland. Bücherei und Bildung, Jg. 22, Nr. 2/3, s. 63-71. 

BuB 7 Walther, Dietrich (1971). Fortbildungsseminar „Informationszentrum Öffentliche 

Bibliothek“ in Freiburg (DBV). Bücherei und Bildung, Jg. 23, Nr. 6, s. 639-641. 

BuB 8 Gnoyke, Peter (1972). Schlüsselwort: Informationsvermittlung / Anmerkungen zum 

bibliothekarischen Berufsbild. Buch und Bibliothek, Jg. 24, Nr. 5, s. 523-528. 

BuB 9 Bebbington, John (1972). Wirtschafts-Service im Informationsverbund / SINTO und 

die Sheffield Libraries. Buch und Bibliothek, Jg. 24, Nr. 5, s. 543-546. 

BuB 10 Brown, Carol (1972). Einsteigen ins Geschäft / Wirtschafts-Auskünfte einer 

amerikanischen Public Library. Buch und Bibliothek, Jg. 24, Nr. 5, s. 546-548. 

BuB 11 Henning, Wolfram (1973). Auskunftsdienst in Klein- und Mittelstadtbibliotheken 

(Seminar). Buch und Bibliothek, Jg. 25, Nr. 2, s. 168-169. 

BuB 12 Krahe, Brigitte (1973). Auskunftsdienst und Einführung in die Bibliotheksbenutzung 

per Diagramm. Buch und Bibliothek, Jg. 25, Nr. 3, s. 234. 

BuB 13 Fertig, Eymar (1974). Theorie und Praxis des Informationsdienstes / 

Fortbildungsseminar des BLI Köln. Buch und Bibliothek, Jg. 26, Nr. 9, s. 775-778. 

BuB 14 Berg, Cornelia (1975). Informationsdienst / Fortbildungsseminar. Buch und 

Bibliothek. Jg. 27, Nr. 2, s. 166-167. 

BuB 15 Kollra, Ursula (1976). Aspekte des Auskunftsdienstes in Öffentlichen Bibliotheken. 

Buch und Bibliothek. Jg. 28, Nr. 4, s. 332. 

BuB 16 Krahe, Brigitte (1976). Eine Grenze bibliothekarischer Dienstleistungen gibt es 

nicht. Buch und Bibliothek, Jg. 28, Nr. 9, s. 668-669. 
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